
Spoštovane krajanke in krajani Solkana!

Pogled na koledar nam pravi, da se čas vrti neverjetno hitro in pred nami je druga številka
Solkanskega časopisa. V juniju praznujemo dan državnosti, domovini posvečamo že tradicio-
nalno pesem pod lipo, avgusta je pomemben krščanski praznik Marijinega vnebovzetja, v poznih
avgustovskih dneh pa začenjamo s praznovanjem v Solkanu, ki svoj vrh doseže septembra. Letos
bo še posebej slovesno, saj zaznamujemo 50. obletnico delovanja KS Solkan in 150. obletnico
solkanske čitalnice. Ob tej priložnosti želimo, da kraju v spomin na ta dva pomembna mejnika
tudi kaj ostane, tako smo v dogovoru s šolo mozaika v Spilimbergu za izdelavo spominske plošče,
ki bo posvečena naši reki Soči in kajakašem na njej, dr. Branko Marušič pa ob obletnici čitalnice
pripravlja zbornik Solkanska pismenost, ki bo zajel vse pišoče Solkanke in Solkance, prav tako
je tej obletnici posvečena tudi razširitev krajevne knjižnice. 

Obenem pričakujemo in si želimo, da poleg drobnih investicij, ki potekajo pretežno s sredstvi
KS do praznika KS Solkan izpeljemo še zaprtje stene na pokritem kotalkališču (financiranje iz
proračuna MONG) in uredimo dotrajane sanitarije v stavbi KS Solkan.

Zelo pa smo zadovoljni, ker na pobudo namestnika predsednika KS Solkan Radovana Gra-
pulina potekajo srečanja z gospodarstveniki Solkana, ob katerih lahko trdimo, da lahko Solkan
dolgoročno in optimistično postane vzorčni primer gospodarskega razvoja v smeri pametne spe-
cializacije.

Spoštovane krajanke in krajani Solkana, vabimo vas k sodelovanju s predlogi in idejami,
prav tako vas pričakujemo na vseh prireditvah, da skupaj pogledamo na prehojeno pot in obenem
na sedanjost ter s skupnimi močmi oblikujemo prihodnost, da nam bodo zanamci hvaležni za
»sadove dreves«, ki jih bomo zasadili. 

Čestitke s ponosom ob prazniku domovine in s hvaležnostjo do vseh, ki so doprinesli k raz-
voju kraja, čestitke ob 50-letnici KS Solkan in 150-letnici čitalnice, ki je pomembno prispevala
k obujanju in ohranjanju narodove zavesti ter slovenskega jezika.

Darinka Kozinc, predsednica Sveta KS Solkan

Znani  Solkanci

KULTURNO DRUŠTVO 

SLAVEC SOLKAN 

V SODELOVANJU 

S KRAJEVNO SKUPNOSTJO

vabi na 

Slovesnost ob dnevu državnosti 

in

70-letnici Nove Gorice

v soboto, 24. junija 2017, 
ob 20.30

na Trgu M. A. Plenčiča v Solkanu

pod lipo

Sodelujejo:

Mešani pevski zbor Slavec Solkan

Solkanske Mažoretke

Oktet Simon Gregorčič Kobarid

Gorenjski oktet

Oktet Sotočje Črniče

Oktet Rožmarin Temnica

23. junij 2017

Leto XXIV, øtevilka 93

Burbonke, kraljice vrtnic, v ømarniœnem maju æe 13. leto omamno dehtijo na vrtu franœiøkanskega
samostana na Kostanjevici. Foto K. Vuga

TURISTIČNO DRUŠTVO 
SOLKAN

V SODELOVANJU 
S TURISTIČNIM DRUŠTVOM
NOVA GORICA IN MESTNO

OBČINO NOVA GORICA 

ob 70-letnici gradnje Nove Gorice
in 50-letnici KS Solkan

vabi na
koncert

Slovenskega
komornega pevskega zbora

France Prešeren 
iz Skopja

v petek, 30.6.2017, ob 20. uri
v parku Vile Bartolomei v Solkanu

V prekrasnem parku Vile Bartolomei
bomo prisluhnili Slovenskemu komor-
nemu pevskemu zboru France Prešeren iz
Skopja, ki letos praznuje 20. obletnico de-
lovanja, posvečenega negovanju in šir-
jenju slovenske pesmi. 

Pod vodstvom znanega makedonskega
zborovskega in opernega dirigenta Tomi-
slava Šopova se bo zbor s solisti skopske
opere predstavil z bogatim programom
slovenskih in makedonskih pesmi ter oper-
nimi arijami iz svetovne operne zaklad-
nice.

Obeta se čudovit večer pevske govorice, ki
ga ne gre zamuditi.

Vstopnina: 7 €
Ob slabem vremenu bo koncert 
v Osnovni šoli Solkan.

KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
vabi na prireditve 

ob 50-letnici KS Solkan, 
150-letnici solkanske čitalnice

in krajevnem prazniku

petek, 25. avgust 2017
Dom KS Solkan 

ob 18. uri - Prigode in nezgode ob 50-letni prehoje poti KSS Solkan
okrogla miza in debatno popoldne

dvorišče Doma KS Solkan 
ob 20. uri - KONCERT Etno bande Poseben gušt
(pesmi v primorskem narečju kantavtorja Iztoka Mlakarja)

Ob slabem vremenu prireditev odpade.

četrtek, 31. avgust, ob 20. uri
dvorišče Doma KS Solkan

SUKENŠČINA ŠE ŽIVI, Katarina Vuga
predstavitev novega zbornika

nedelja, 3. september, ob 17. uri
bazilika na Sveti Gori

KONCERT SAKRALNE GLASBE
Gorenjski oktet

sobota, 9. september
Trg Jožeta Srebrniča v Solkanu

ob 19. uri - KULTURNI PROGRAM OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
tenorist Branko Robinšak in Goriški pihalni orkester
ob 20. uri - DRUŽABNO SREČANJE z ansamblom ČUKI

Ob slabem vremenu bo prireditev na pokritem kotalkališču v Solkanu.

nedelja, 17. september, ob 15. uri
pokrito kotalkališče v Solkanu

KONCERT BORBENIH PESMI 
Partizanski pevski zbor iz Ljubljane
organizator KD Slavec Solkan v sodelovanju s KS Solkan

sobota, 23. september, od 9. do 19. ure
pokrito kotalkališče v Solkanu

MEDNARODNO TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM KOTALKANJU
POKAL PERLA 2017
organizator KK Perla



Solkan kot kraj s častitljivim stažem ima ve-
liko razlogov za praznovanja različnih obletnic.
Letos mineva 50 let organizacijske oblike lo-
kalne samouprave - krajevne skupnosti. Ob tej
obletnici smo se odločili, da na srečanje 8. junija
povabimo vseh 77 še živečih članic in članov;
prišlo je 6 predsednikov Svetov KS Solkan in
47 članov.

Srečanje je minilo ob veselem druženju v
hotelu Sabotin, še zlasti je bilo prijetno slišati
zahvale posameznikov, ena izmed nekdanjih
članic je izjavila: Lepo je bilo spet videti nek-
danje sotrudnike, ker se sami najbrž ne bi orga-
nizirali.

V kulturnem delu večera so z glasbo in pe-
smijo navdušili sopranistka Polona Kante Pavlin,

tenorist Domen Kozinc ob spremljavi neutrudne

pianistke Anice Furlan, z lepo besedo pa je po-

vezovala Vesna Bašin. Predsednica Sveta KS

Solkan Darinka Kozinc in župan MONG Matej

Arčon sta se v nagovoru zahvalila vsem za trud,

čas, znanje in ideje, ki so jih vložili v Krajevno

skupnost Solkan, da danes živimo v lepem kraju

KS Solkan
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Ob 50-letnici KS Solkan
Srečanje članic in članov Svetov krajevne skupnosti

ali kot je bilo v prispodobi rečeno, za nas so za-
sadili drevesa, katerih sadove uživamo danes. K
besedi so bili povabljeni vsi prisotni, odzvali so
se nekdanji predsedniki, ki so na simpatičen in
nekoliko humoren način izpostavili nekatere
zahtevne situacije v času svojega mandata.

Svet KS Solkan

Da bi lažje korakali v prihodnost, je po-
trebno najprej iz preteklosti vrniti prepozna-
vne vrednote poštenja, zaupanja in
naravnega sodelovanja brez fige v žepu. To
daje moč, pogum in voljo za napore na tej
poti.

Da bi lažje razumeli pomen tega uvoda, bom
navedel besede staroste Solkana dr. Branka Ma-
rušiča, ki je v razpravi na drugem srečanju z go-
spodarstveniki Solkana na KS Solkan 26. maja
2017 povedal: V zadnjem času sem ob prazno-
vanju 70. obletnice Nove Gorice bil na dveh sre-
čanjih na temo bodočnosti Nove Gorice. Toda
to, kar sem danes poslušal, je desetkrat bolj
vredno od tistega, kar sem tam poslušal.

In doživel je tako spontan aplavz, kot ga sre-
čamo le ob trenutkih, ko nas res nekaj gane.
Tudi moje mnenje je, da nas je razgovor v mar-
sičem obogatil, se nas dotaknil do te mere, da
nas je opogumil za odločitev o nadaljnjih sreča-
njih in pogovoru, kam in kako v prihodnost. 

Povzetek razmišljanj začenjam z ugotovit-
vijo enega od udeležencev, da ni prave suvere-
nosti, če nimamo tudi gospodarske suverenosti.
Že tradicionalna misel o svobodi, povezani s fi-
nančno neodvisnostjo, nam v današnjem času
prinaša tudi spoznanje, da je graditev takšne su-
verenosti tesno povezana z vrednotami zaupa-

nja, poštenja, sodelovanja in pravega vodenja
ljudi po njihovih sposobnostih in do odgovorega
upravljanja z denarjem.

Razprava je tekla o različnih možnostih na-
daljnjega razvoja in pri tem je bilo poudarjeno,
da so uspešne zgodbe praviloma sad pobud od
spodaj navzgor. Zanimivo je bilo slišati, da je
nujno združevanje oz. povezovanje malih pod-
jetij v gospodarstvo, ki bo lahko temelj naše su-
verenosti. Problem pa je, kako krovni projekt
odločitve o določeni vrsti specializacije zapaki-
rati v skupno zgodbo. Na prvem mestu je vzpo-
stavitev perspektive nadaljnjega razvoja, ki bo
našim otrokom dala možnost bivanja in razvoja
TUKAJ in ne v tujini – zgodbo razvoja regije
moramo torej vzpostaviti po naši meri – in v tem
smislu je boljše kreiranje manjših podjetij in njih
organsko povezovanje v enote, ki so sposobne
delovati v skupnem organizmu, pa tudi samo-
stojno, če ta razpade.

Spraševali smo se tudi, kaj je boljše, 
VELIKO ali MAJHNO, in ugotovili, da smo
značajsko in tradicionalno nagnjeni bolj k for-
miranju manjših enot v primerjavi z večjimi ev-
ropskimi državami, ki so sposobne organizirati
večje gospodarske enote. 

V razpravi so udeleženci že izpostavili nekaj
morebitnih smeri razvoja, ki jih je potrebno

identificirati kot možnosti regije in jih reševati
po stopnjah od zaznave, analize in razdelave sa-
mega problema do združevanja idej in končnega
izbora cilja. Poudariti je potrebno, da smo se po-
vsem strinjali s sedanjo evropsko usmeritvijo
kohezijskih in strukturnih sredstev v izgradnjo
regionalnega inovacijskega sistema, ki bi slonel
na strategiji pametne specializacije.

Zedinili smo se tudi na temo ne prehitrih za-
ključkov, ampak raje na več globljih razmisle-
kov. Poudarjeno je tudi bilo, da gre prvenstveno
za politično odločitev, vendar ne smemo dovo-
liti, da bi nas pri tako pomembnih vprašanjih in
usmeritvah ovirala politika v luči različnih po-
gledov in prepričanj.

Pomen sodelovanja z obrtno in gospodarsko
zbornico, šolskimi centri in univerzo je ključen
pri nadaljnjem razmisleku in razgovorih o raz-
voju regije. Univerza in izobraževalni sistem, ki
bi v prostor vnašal teorijo nove dobe, zajeto v
zmožnosti preobrazbe in hitrega sledenja, bi s
tem izjemno pomagala gospodarstvu pri analizi
trga in zaznavi povpraševanja, kar je verjetno
največji problem današnjega podjetništva.

Ko se bomo odločali o končnemu cilju, pa
ne smemo pozabiti, da se je Evropa odločila
podpreti regionalni razvoj inovacijskih eko-si-
stemov zato, da bi omogočila regionalni politi-
čni okvir in osnovo za rast na podlagi inovacij.

V tej luči je pametna specializacija v prvi vrsti
program preoblikovanja Evrope v naslednjem
desetletju. V spoznanju, da mednarodna konku-
renčna prednost vedno bolj temelji na skupni na-
meri ključnih regionalnih akterjev za
uresničevanje preoblikovanja območja v po-
membno inovacijsko vozlišče, kjer bodo delo-
vna mesta zagotavljala lokalna podjetja, ki
delujejo ali bodo delovala na globalni ravni, pa
si je potrebno prizadevati, da bo regija:

1. Imela globalno pomembno posebno stro-
kovno znanje in podjetniške dejavnosti, ki teme-
ljijo na tem strokovnem znanju in izkušnjah.

2. Te dejavnosti bodo ustvarjale nova zna-
nja, ki se uporabljajo na globalnem nivoju.

3. Središče bi moralo privabljati medna-
rodno strokovno znanje, na kompetencah teme-
lječe poslovanje in bi s tem pogojevalo
zahtevnejše naložbe.

Tako bo naše okolje dodatno zaživelo in
omogočalo tudi nadaljnji razvoj.

In še za konec - druga pomembna misel dr.
B. Marušiča - poudaril je, da je po 70 letih
usmerjenega razvoja, ki so nam ga pogosto do-
ločali drugi, zdaj usoda razvoja tega okolja po-
vsem v naših rokah. V duhu tega zavedanja smo
se razšli.

Radovan Grapulin

Naprej v prihodnost, tretji del
Srečanje solkanskih podjetnikov na sedežu KS Solkan



Obletnice
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Nastajanje Nove Gorice pred sedemdese-
timi leti je kratka, a dogodkov polna epizoda v
stoletja dolgi zgodovini Solkana. Kot je prvi
pojav vasi Gorica v zgodovini pred tisoč in več
leti tesno povezan s solkanskim kastelom, tako
je Nova Gorica nastajala na solkanskih njivah,
uživala nekaj desetletij gostoljubnost solkan-
skega prostora in njegovih prebivalcev, si izpo-
sodila za krajši čas njegovo ime in doživela
svojo rast tudi s pomočjo solkanske gospodar-
ske tradicije mizarstva. Nastalo mesto je nato
ugrabilo ime Solkana in lep del njegove istovet-
nosti, da je bilo potrebno porabiti za vrnitev
imena kraju in ugleda pred desetletji kar nekaj
truda. Ugrabljeni ugled kraju je vrnila tudi pred
petdesetimi leti ustanovljena Krajevna skupnost
Solkan, ki je bil takrat še vedno del mestnega
naselja Nova Gorica. Povsem pravično, razum-
ljivo in dobronamerno je, če jubilej naše kra-
jevne skupnosti  pridružujemo jubileju mesta,
ki je nadomestilo Gorico, stoletnega sopotnika
in družabnika Solkana skozi prigode stoletij.

Zgodovina vsakega mesta je mnogostranska
raziskovalna in kompleksna naloga, privlačna
za urbaniste, sociologe in zgodovinarje. To velja
tudi za Novo Gorico, mesto, ki ni nastalo zato,
da bi razbremenjevalo urbano eksplozijo (de-
mografska stiska. gospodarski razvoj) obsto-
ječih historičnih mest. Nova Gorica tudi nima
analogije z mesti, ki so nastala v Novem svetu
in so s pridevnikom nov/new le simbolično na-
kazovala povezavo z zgodovinskimi koreninami
in vzorniki (Amsterdam > New Amsterdam,
York > New York). 

Zato je na ozemlju, ki je bilo po pariški mi-
rovni pogodbi določeno Jugoslaviji (10. 2.
1947), še preden se je nova meja vzpostavila,
spontano vzniknila misel o novem mestnem  sre-
dišču, pravzaprav o združevanju ali tesnem pri-
bliževanju tistih predelov Gorice, ki naj bi
pripadali Jugoslaviji s kasneje zgrajeni objekti
na slovenski/jugoslovanski strani meje, s Solka-
nom, Rožno Dolino in Šempetrom pri Gorici
vred. Ta povezava se kasneje ni uresničevala za-
radi nekaterih določil mirovne pogodbe in po-
sredno tudi jugoslovanske oblasti, da mora mesti
ločevati 500-metrska čistina in da se prepove
vsaka zidava 800 metrov od mejne črte. Zaradi
tega je Nova Gorica nastala  pravzaprav na ze-
leni trati, kakor označujejo take in podobne na-
stanke mest zgodovinarji srednjega veka.

Kakor je bila odločitev o izgradnji novega
mesta nedvoumna, pa je nekaj zapletov in raz-
prav sprožila njegova lokacija. Prav na začetku
razprav, od konca leta 1946, so omenjali loka-
cije Ajševica, Rožna Dolina in Šempeter pri Go-
rici ter solkansko polje. Ajševica je bila kmalu
izločena, tudi Rožna Dolina je bila prostorsko
neustrezna, pač pa je mesto med Šempetrom in
Vrtojbo zelo resno načrtoval in narisal projek-
tant arhitekt Božidar Gvardijančič (april 1947).
Pristojni delovni odbor za gradnjo Nove Gorice,
imenoval ga je Okrajni izvršni odbor Gorica
(april 1947), je tako razpravljal o solkanski in
šempetrski varianti, vendar se ni mogel zediniti
(avgust 1947), ker so njegovi člani, razdeljeni
očitno na dve frakciji, vneto zagovarjali eni
južno (Šempeter pri Gorici) in drugi severno lo-
kacijo (Solkan). Najbolj vneta zagovornika sol-
kanske variante sta bila Solkanca zdravnik dr.
Franc Marušič in gospodarstvenik Josip Štru-
kelj. Dr. Marušič je argumentacijo posredoval v
pisni obliki. Zato naj bi lego novega mesta
odločil tedanji slovenski minister za gradnje
Ivan Maček Matija, potem ko si je prizorišče
novega mesta razgledoval s Svete Gore. Še pred
tem je po ogledu terena zavrnil šempetrsko lo-
kacijo.Kdo bi ministru takrat ugovarjal, se spo-
minja arhitekt Gvardijančič, in veljalo je več
pohvaliti njegovo intuitivno odločitev, ki ni do-
puščala ugovorov.  Že julija 1947 je Gvardi-
jančič izdelal novo varianto mesta na solkanskih
poljih. Ministrova odločitev je pripomogla k
uveljavitvi variante, ki je izgradnjo novega
mesta med Solkanom, Grčno, Panovcem in go-
riško svetogorsko postajo zagovarjala z nekate-
rimi tehtnimi utemeljitvami.

Prva je bila nedvomna kontinuiteta in urba-
nistična povezava med Gorico in nastajajočim
mestom. To je bilo mogoče doseči v večji meri
pri solkanski kot šempetrski varianti. Zagovor-
niki so se nato ozrli tudi na zgodovino in ugota-
vljali, da je prvo upravno in gospodarsko
središče goriške ravnine nastalo ob izteku Soče
iz dolin alpskega sredogorja (leta 1001 prvič

omenjen solkanski grad kot morebitno središče
fevdalne posesti; istočasno pa tudi vas Gorica).
Ob taki utemeljitvi pa so zagovorniki solkanske
variante postavili še druge. Zemlja, kjer naj bi
nastalo novo mesto, je bila manj primerna za
kmetijsko obdelovanje, gospodarsko škodljiva
pa bi bila pozidava za poljedelstvo bolj primer-
nih šempetrskih in vrtojbenskih polj. Lokacija
pri Solkanu bi bila tudi bolj primerna zaradi pro-
metnih povezav (ceste, železnica) s Soško in Vi-
pavsko dolino, prav tako pa tudi bolj ustrezna
za industrijski razvoj novega mesta. Zagovor-
niki so pomislili tudi na takrat še veljavne vo-
jaške strateške ozire in tudi tu dali prednost
solkanski varianti, saj naj morebitni sovražnik
ne bi silil na predele, zavarovane z vzpetinami
in bi si raje izbral ravninsko vrtojbensko ozi-
roma šempetrsko polje. Solkan je bil tudi ideo-
loško bolj ustrezen zaradi proletarske miselnosti
prebivalstva. Šempetrska varianta bi nudila s
svojo milejšo klimo boljše življenjske razmere,
toda istočasno bi veter, ki ga je več na solkan-
skih poljih, čistil ozračje. Solkanska varianta pa
je imela tudi nekaj pomembnih hib, in sicer
omejene možnosti za večji urbanistični razvoj
novega mesta, močno burjo in močvirnate pre-
dele zemljišča/Palude, zlasti med Kromberkom,
Panovcem in Grčno. 

Ko se je bližal čas uveljavitve določil mi-
rovne pogodbe z Italijo (15. 9. 1947), je bilo
vprašanje lokacije mesta, čeravno v nejasni in
dvomov polni razlagi, že rešeno, saj je že 24. ju-
lija 1947 omenjeni delovni odbor pri okrajnem
odboru Gorica ob razpravi urbanističnega
osnutka za solkansko varianto ugotavljal: S sta-
lišča, da Slovenci od obstoječega mesta ne od-
stopamo, in s perspektivo, da se novo naselje do
priključitve mesta Gorice (k Jugoslaviji) ne bo
razvilo v večjem obsegu, je odbor mnenja, da je
velikost projektiranega naselja več kot zadostna
... Po priključitvi starega mesta ne bo obstojalo
novo naselje ločeno zase, ampak bo vedno le
naravni podaljšek starega mesta. Očitno je v ti-
stih časih še vedno vladalo prepričanje, da je
državna meja z Italijo začasna in da bo Gorica
priključena Jugoslaviji ali, kakor je pisatelj
France Bevk povedal v dneh priključitve, sep-
tembra 1947: Zgradili bomo novo Gorico, toda
stari se kljub temu ne bomo odpovedali. Taka
razlaga je krojila lokacijo, urbanizem in razvoj
mesta gotovo ne zaradi futuroloških razmišljanj
o evropskih integracijskih in sožitvenih procesih
naših dni, pač pa zaradi upanja v skorajšnjo po-
pravo krivice, ki naj bi jo svetovne sile s podpi-
som mirovne pogodbe z Italijo prizadejale
primorskim Slovencem. Pravilnost solkanske
variante je s strokovno razlago,vsaj kar zadeva
vrednost zemljišča, na katerem bo stalo mesto,
kasneje potrdil tudi geograf Igor Vrišer. 

Iz teh občutkov in z izdatno pomočjo vlada-
joče ideologije je zrasla zamisel, ki jo je zapisal
arhitekt Ravnikar: Zgradili naj bi nekaj veli-
kega, lepega in ponosnega, nekaj, kar bi sijalo
preko meje, je bilo rečeno. Vsi, od kmeta do naj-
višjih političnih mest, smo se te misli navdušeno
oprijeli. Moderni urbanizem je tako za nas po-
stal tudi orožje v nacionalnem in političnem
boju. Očitno se je Ravnikar nekako distanciral
od namena, da naj mesto sije preko meje, in je
tak namen preložil na ramena naročnika izde-
lave projekta o gradnji Nove Gorice. Sprejel pa
je sintagmo o »orožju v nacionalnem in poli-
tičnem boju«, ki ni meril le na uvajanje novega
družbenega sistema v Jugoslaviji, pač pa tudi na
zgodovinski odnos med Slovenci in Italijani in
na razmerje mesto:zaledje. V tem razmerju je
vodilna vloga že stoletja pripadala Italijanom,
ki naj bi z njih avita cultura/starodavna kultura
civilizacijsko prednjačili pred Slovenci. Z grad-
njo novega mesta pa naj bi Slovenci dokazovali
enakovrednost, ki so jim jo sosedje le izjemoma
priznavali. Na nekaj podobnega, a še z novim
dodatkom, je mislil tudi Oton Župančič, ko je
konec leta 1947 govoril v slovenski skupščini o
Novi Gorici, lepem, gospodarskem in trgov-
skem središču z mogočno, moderno arhitekturo,
trdnjavo miru, ki naj priča našim zakrknjenim
nasprotnikom, da mislimo res na ohranitev miru
v svetu. Bolj konkreten je bil seveda politik,
predsednik slovenske vlade Miha Marinko, ki
je 21. septembra 1947 na priključitvenem slavju
na Ajševici govoril o izgradnji novega mesta in
svoje programske napovedi opremil tudi s šte-
vilnimi podatki o potrebnih vlaganjih. Besede
državnika so potrdile pričakovanja, da sodi iz-

Krajevna skupnost Solkan in sedemdeset let Nove Gorice
gradnja novega mesta v investicijske programe
slovenske republike. Pri tem pa je bila povsem
negotova izdatnejša podpora zvezne države.

Dobra dva meseca zatem se je v Novi Gorici
odprlo gradbišče in prve dni decembra 1947,
pred sedemdesetimi leti, so prišle tja prve mla-
dinske delovne brigade. Preveč je razlogov, ki
pričajo in dokazujejo, da je pravi rojstni dan
Nove Gorice 3. december 1947 in da je 13. ju-
nija 1948, ko je bil položen temeljni kamen,
novo mesto že preživelo pomembno obdobje
svojega otroštva.

Zaradi pomanjkanja delovne sile je bila po-
klicana k sodelovanju pri gradnji novega mesta
mladina iz vseh predelov Jugoslavije. Odločitev
za pričetek pripravljalnih del je prehitela temel-
jne postopke, ki so bili povezani z uresničevan-
jem tako velikega gradbenega podviga, kot je
bila izgradnja novega mesta. To je bil urbani-
stični načrt, ki ga je v variantah od spomladi leta
1948 dve leti izdeloval po vzorih svetovnega ur-
banizma arhitekt Edvard Ravnikar, izbran med
tremi arhitekti  (E. Ravnikar, B. Gvardijančič,
M. Župančič), ki naj bi v naglici izdelali osnutek
novega mesta. Temeljna zasnova mesta je res
sledila Ravnikarjevemu načrtu, toda kasneje so
zelo malo gradili po teh načrtih, ker so pričela
usihati v prvi vrsti denarna sredstva in je začela
prevladovati stihija lokalnih interesov. Ti niso
upoštevali stroke, zato je lahko profesor Ravni-
kar ugotavljal, da pionirska zamisel o Novi Go-
rici ni uspela. Zidanje Nove Gorice je verjetno
najbolj zgovoren primer usode urbanizma v Slo-
veniji po osvoboditvi, le da bi temu primeru še
najlažje rekli tragedija. Ravnikarjevo ugotovi-
tev so potrjevali tudi drugi strokovni pisci. 

Od leta 1952 dalje se je gradnja novega
mesta upočasnila, ker se je s časom ohladilo pri-
ključitveno navdušenje ali drugače povedano,
zmanjševale so se finančne dotacije republike
Slovenije. Prišla je gospodarska kriza tudi za-
radi resolucije informbiroja, upadla je moč pet -
letnega plana in začeli so se novi gradbeni
podvigi v drugih predelih Jugoslavije. Vsa po-
buda za nadaljevanje gradnje je bila prepuščena
lokalnim dejavnikom, zlasti pa sposobnostim
gospodarstva v takratnem goriškem okraju, ki
je imel velik obseg, zlasti ko so se mu pridružila
okraja Idrija in Tolmin. Razmere niso bile
ugodne, saj so bile takrat še vedno v povojih po

letu 1947 nastajajoča industrija in druge gospo-
darske panoge, kajti graditi zgolj stanovanjski
del mesta z upravno strukturo vred, ne da bi
upoštevali gospodarsko ozadje, je bilo ne -
smotrno. Bistvene spremembe pa so nastale po
delni rešitvi tržaškega vprašanja (1954) in pod-
pisu sporazuma o malem obmejnem prometu
med Italijo in Jugoslavijo (1955). Nova Gorica
je s svojim zaledjem vred postala obmejno po-
dročje z zelo intenzivnimi gospodarskimi stiki
s sosednjo italijansko državo. To dejstvo je v
marsičem preusmerilo pota razvoja, ki je ubral
drugačno smer od tiste, načrtovane v letih
1947–1948. Reforme in spremembe, ki sta jih
doživljali Jugoslavija in republika Slovenija, so
imele pomemben odziv – dober ali slab – tudi v
novogoriških razmerah, v mestu, ki po letu 1962
ni bilo več formalno središče širšega ozemlja,
marveč le sedež občine, nastale leta 1952.
Mesto se je čedalje bolj poistovetilo z občino,
ki mu je bila središče, in obratno, da se je ozem-
lje občine enačilo z mestom. Če je tedaj hotela
Nova Gorica kot mesto in občina zadržati vlogo
središča Posočja ali severne Primorske, kakor
se je začelo po letu 1960 deliti ozemlje zahodne
Slovenije, je to storila na lastno pobudo in pri
tem nosila vsa materialna bremena. Vzdržala je
tekmo s časom in okoliščinami ter je po petinšti-
ridesetih letih, ko se njeno ime prvič uradno po-
javi kot naselje (1949), leta 1994 v skladu z
zakonodajo slovenske države postane tudi me-
stna občina.

Rojstni dan je v življenju človeka pomem-
ben dogodek. V življenju takega organizma, kot
je mesto, pa je ta podatek pogosto komajda opa-
zen. Toda tisti, ki so prisostvovali rojstvu, na-
stajanju in razvoju Nove Gorice, nehote iščejo
v njenem vsakokratnem jubileju človekovemu
življenju primerljive dogodke in mejnike. Zato
ostaja tudi spominjanje, kolektivno ali pa indi-
vidualno. In v njem je več svetlega, ker se dru-
gačne podobe najraje pozabljajo. Če pa že
morajo biti temne sence, je bilo v resnici vendar
vedrejše, kot je znal marsikdaj zapisati spomin.

V jubilej Nove Gorice, v njeno kratko zgo-
dovino, je trdno vtkana tudi podoba Solkana. 

Branko Marušič

IZJAVA
Župan Ljubljane Jankovič pravi, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Naš župan Arčon je
dejal, da je Nova Gorica najlepše mesto na svetu. Naš župan ima prav. In če je Nova Gorica naj-
lepše mesto na svetu, je Solkan najlepši del Nove Gorice. (Izjava Jožka Lebana na srečanju v
Hotelu Sabotin ob 50-letnici KS Solkan)

Stavba na Cesti IX. korpusa je bila skozi desetletja sedež različnih ustanov. Med njimi je bil tudi
Krajevni ljudski odbor (KLO) Solkan, ustanovljen po priključitvi na podlagi volitev 16. novembra
1947. 5. decembra 1947 je KLO, ki ga je vodil Jože Štucin, zaprisegel. Deloval je tudi na območju,
kjer je nastajala Nova Gorica, ki pa se prvič pojavi v uradnemu aktu 7. novembra 1949 kot zaselek
KLO Solkan. 19. aprila 1952 je bila ustanovljena Mestna občina Nova Gorica, ki je imela začasni
sedež v stavbi na Cesti IX. korpusa. Vanjo je bil vključen Solkan. Ob 70-letnici Nove Gorice je po-
trebno omeniti vlogo Solkana pri njeni izgradnji. K temu je na svoj način prispevala tudi stavba  na
Cesti IX. korpusa. Zasluži, da se je spomnimo, saj je bila desetletja nekakšno središče Solkana. 

Prvi sedež novogoriške občine v Solkanu

Foto Jordan Kodermac



Čeprav se je poletje komajda dobro začelo,
smo v Kajakaškem centru Solkan že skoraj na
polovici sezone. Ta se je začela že prvi vikend
v marcu s tradicionalnim otroškim Zaprekatlo-
nom. Konec marca smo spet gostili ICF World
ranking Solkan, kjer je nastopilo skoraj tristo
tekmovalcev iz dvajsetih držav. Junij pa je čas
za ECA Junior Cup in mednarodni tabor, na ka-
terem se je v enem tednu zbralo skoraj štiristo
mlajših kajakašev in kanuistov iz šestnajstih
držav. Tekmovanj manjšega ranga pa tudi letos
gostimo še kar nekaj. Državna prvenstva in tek-

movanja za Slovenski pokal pa so na progi v
Solkanu že dolgoletna stalnica. V zadnjih letih
je med veslaškimi športi vse bolj popularen SUP
ali stoječe veslanje. Od športno rekreacijskih
prireditev, ki še bodo v letošnji sezoni, pa velja
omeniti Sočafest in SUP pokal Slovenije (5. av-
gust), Soško regato (10. september) in EKO
dneve (23. september). V lanski sezoni rahlo
prenovljeno tradicionalno Soško regato bomo
letos poskusili še bolj programsko popestriti. Po
več kot tridesetih letih se bo tradicionalni spust
med Solkanom in Podgoro poskusil bolj pri-
bližati tistim, ki se z vsakršno obliko veslanja
na vodi srečujejo prvič.

Novost letošnje sezone pa bo zagotovo pri-
reditev, ki jo skupaj z Javnim zavodom za šport
Nova Gorica organiziramo 12. novembra. Za-
radi zgodovinske note in prepletanja prostora z
več funkcijami bo na pobudo Mihe Repiča po-
tekal Tek treh vrhov –Škabrijela, Svete Gore in
Sabotina. Gorsko tekaška prireditev, ki bo ude-
ležence popeljala po dobrih sedemindvajset ki-
lometrov dolgi razgibani trasi, na kateri bodo
plezali skozi kaverne in tekli kar čez Sočo. Ker
pa tek s skoraj 1700 metri višinske razlike ni za
vsakogar, se bo poskrbelo tudi za bolj počasne.
Ti bodo lahko uživali v kulinariki in ob kozarcu
mladega vina.

Ker smo v tem letu uspešno organizirali
Evropsko prvenstvo v slalomu za mladince in
mlajše člane, je bila že v zgodnji jeseni pripra-
vljena predstavitev in pobuda za gostovanje
večjega kajakaškega tekmovanja. Na kongresu
v Angliji žirije za organizacijo svetovnega
prvenstva mladincev in mlajših članov sicer
nismo uspeli prepričati, bomo pa zato leta 2020

ležencev in tako bo letos neposredno zaradi tek-
movanj in drugih prireditev v našem območju
preko 9.000 nočitev, posredno pa še znatno več.
Že do junija je doseženo tudi največje število
udeležencev različnih tečajev in usposabljanj,
ki se v centru izvajajo. Vse poletje se v centru
odvijajo tudi začetni in nadaljevalni tečaji ka-
jaka, primerni za najmlajše in tudi za odrasle.
Obiskovalci lahko najamejo opremo ali pa si
omislijo vodeno turo med Solkanom in Pevm-
skim parkom.

Klub že v začetku sezone bogatejši za več kolajn
Če so bili v slovenskem kajakaštvu vedno

nekoliko v ospredju fantje,  je Urša Kragelj sku-
paj z reprezentančnimi kolegicami dosegla nov
mejnik. Prvič so namreč stopile na najvišjo
stopničko in postale prvakinje stare celine.
Uspeh je z drugim mestom dopolnila ekipa ka-
nuistov, v kateri vesla Luka Božič. Na zadnjem
EP v Tacnu sta s Sašo Taljatom tudi zadnjič ve-
slala v dvojnem kanuju in tako sklenila nadvse
uspešno tekmovalno pot, na kateri sta bila sve-
tovna prvaka in dvakrat olimpijca. V Tacnu s
posamičnimi vožnjami niso bili ravno zadovol-
jni, a preboj v veliki finale, kjer jih vesla le
deset, je nadvse spodbujajoč rezultat.

V disciplini spust smo vajeni, da nam Nejc
Žnidarčič domov prinaša le medalje, in to naj-
večkrat kar zlate. Na Evropskem prvenstvu v
Skopju je bilo spet podobno, le da je moral letos
v svoji najljubši kategoriji vrh prepustiti repre-
zentančnemu kolegu Vidu Debeljaku.

Tekmovalni vrhunec za slalomaše in spu-
staše pa bo letos skupno svetovno prvenstvo, ki
ga konec septembra gosti francoski Pau.

spet gostili prvenstvo mlajših s stare celine. Na
dogodku pa pričakujemo skoraj sedemsto sode-
lujočih, ki se bodo pomerili v slalomu in spustu
ter se pri nas mudili skoraj en mesec.

V Kajakaškem centru kot nacionalnem cen-
tru za kajak in kanu na divjih vodah potekajo
tudi priprave in treningi domačih reprezentanc
in drugih slovenskih klubov. Vedno pogosteje
prihajajo tudi tuje reprezentance in klubi, zlasti
množično v letih, ko center gosti večja medna-
rodna tekmovanja. Tekmovanja in prireditve
vseh rangov bodo zabeležile dobrih 1600 ude-

Ne samo kajak
V Centru pa niso vsi programi vezani samo

na šport in kajak. Stari jez je že dolgo pribeža-
lišče obiskovalcev iz bližje in daljne okolice.
Kot območje kopalnih voda vsako leto privabi
več dnevnih obiskovalcev, ki prihajajo pred-
vsem zaradi kopanja in sprostitve. Večletne me-
ritve kakovosti vode že nekaj let zapored
kažejo, da se kvaliteta vode izboljšuje. Ob za-
znavanju vsakoletnega povečanega obiska se je
ob koncu lanske sezone uredila točka, kjer se
lahko obiskovalci na klopcah usedejo, na raz-

vedajo in na tem tudi prednostno delajo. Čaka
se tudi na dolgoletno načrtovano povezavo s ko-
lesarsko cesto in na kamp, ki bi preko brvi v
Center pripeljala nove, predvsem tuje goste.
Vsekakor je območje Kajakaškega centra Sol-
kan javna površina, v katero se je veliko vložilo,
zato mora takšna tudi ostati.

Odmev kajakaških dnevov seže celo do
Japonske. Sredi junija je japonska nacionalna te-
levizija posnela desetminutno reportažo o tek -
movalnem kajaku na Soči v Solkanu in jo bo
predvajala na svojem prvem programu. Konec ju-

Kajakaøi
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Solkanska “Planica” - zastave udeleæencev na ICF World ranking Solkan
Arhiv Kajakaøkega centra Solkan

Podelitev medalj na marœevskem tekmovanju ICF World ranking
Arhiv Kajakaøkega centra Solkan

Na ICF World ranking Solkan je nastopilo skoraj tristo tekmovalcev iz 20 dræav.
Arhiv Kajakaøkega centra Solkan

Koledar glavnih prireditev v Kajakaškem centru Solkan 2017
4. 3. - ZAPREKATLON – tekmovanje v premagovanju ovir
24. 3. – 26. 3. ICF RANKING SOLKAN 2016 – mednarodno tekmovanje v slalomu na divjih vodah
16. 4. - OČISTIMO SOČO – čistilna akcija
22. 4. – MLADINSKA IZBIRNO TEKMOVANJE ZA SESTAVO REPREZENTANCE
12. 6. - 15. 6. ECA CAMP –mednarodni kajakaški kamp za mlade
16. 6. – 18. 6. ECA JUNIOR CUP – neuraden svetovni pokal mlajših kategorij
5. 8. – SOČAFEST in SUP pokal Slovenije – dogodek za promocijo športov na in ob Soči
2. 9. – 3. 9. SLOVENSKI POKAL IN DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLAJŠE KATEGORIJE
10. 9. – SOŠKA REGATA in finale SUP pokala Slovenije
16.9-18.9. – EURO RAFTING CUP – mednarodno tekmovanje v raftingu
24. 9. – EKO DAN OČISTIMO SOČO – okoljevarstvena prireditev
14. 10. – DAN SOČE – promocijski dogodek ob prazniku dneva Soče
12. 11. – TEK TREH VRHOV – gorsko tekaška prireditev 

polago pa imajo tudi pitno vodo in nova stojala
za hrambo koles. Prostoru pa kljub bližini Soče
manjkajo zelene površine; tega se v Centru za-

nija pa se bo snemal koprodukcijski celovečerni
film s prizori ob Soči pod Kajakaškim centrom.

Andrej Humar

V Kajakaškem centru v Solkanu smo se sre-
čali veterani iz kajak-kanuja na divjih vodah iz vse
Slovenije. Solkan in brzice Soče od izvira do izliva
so že vrsto let gibalo kajakaškega športa na divjih
vodah. Tekmovalci iz Slovenije so in še posegajo
po najvišjih naslovih na svetovnih in evropskih
prvenstvih. Izkušnje z reke Soče so kot trenerji in
strokovnjaki ponesli v širni svet ter tudi na drugo
stran Atlantika, kjer je že vrsto let trener Silvan Po-
beraj. Izdelava kajakov in kanujev se je tudi po za-
slugi rojakov Pavla Boneta in letos preminulega
rojaka Tonija Prijona preselila tudi v Nemčijo in

drugam po svetu. Mladi rod na Soči uspešno na-
daljuje s tradicijo veteranov. Srečanje sta oveko-
večila 92-letni kajakaš na divjih vodah Miran
Mozetič iz Nove Gorice, dolgoletni član Kajak
kluba Soške elektrarne in malo ‘manj star’ kanuist
iz Ljubljane Natan Bernot. Srečanje smo popestrili
pod solkanskim kamnitim velikanom z rezino kra-
škega pršuta izpod noža kralja rezalcev pršuta, 85-
letnega gospoda Kralja, ki je tradicijo rezanja
prenesel v širni svet predvsem na sejmih, kjer se
je predstavljala Slovenija.

Jordan Kodermac, tekst in foto

Srečanje veteranov v kajak-kanuju na divjih vodah



Noœ knjige
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Ob øtudentski zasedbi Filozofske fakultete, foto Tone Stojko, 26.5.1971 
Arhiv Muzej Novejøe zgodovine Slovenije

Komisar Soøkega odreda Duøan Pirjevec -
Ahac (desno) in Mirko Braœiœ

Vseslovenska Noč knjige se je letos odvijala
tudi v prostorih KS Solkan. Večer, posvečen po-
membnim obletnicam, so organizatorji začeli z
verzi Srečka Kosovela: Šele ponoči izveš/koliko
zvezd/je vrh neba./Koliko bratov čutiš/sredi
srca./Koliko bratov sveta./Koliko bratov
sveta./Šele sredi noči/izveš koliko oči/se zapira
v sen/da nisi sam/zapuščen/šele opolnoči/ko iz
zore zlate/zvezde bleščijo/na nas./Vsaka ima
miren/zelenosrebrn obraz.

Noč knjige je imela letos v Solkanu več po-
membnih in jubilejnih konotacij. V letu 2017
namreč beležimo 150. obletnico ustanovitve
Solkanske čitalnice. Ta predstavlja pomemben
mejnik pri razsvetljevanju teme; začetek nje-
nega delovanja pomeni izjemen doprinos k pre-
nosu znanja in možnosti dostopanja do
knjižnega gradiva na tem območju. Čitalnica je
bila ustanovljena 14. julija 1867 v Dročevi (Mo-
zetičevi) gostilni in je bila 21. čitalniško društvo
v slovenskem prostoru. Izjemno aktivnim čla-
nom društva je bila knjižnica stalna spremlje-
valka. Nastajala je spontano, iz potrebe po

izobraževanju in stiku s knjigami, in tako je tudi
delovala. Čitalnica je prenehala delovati leta
1926, takrat je imela okrog 1250 izvodov knjig.
Maja leta 1945 so Solkanci ustanovili Ljudsko
čitalnico, ki se je kmalu preimenovala v Pro-
svetno društvo Jože Srebrnič. Poleg drugih de-
javnosti je društvo omogočalo tudi izposojo
knjig. Knjižnica je začela zamirati leta 1965; ta-
krat je imela malo manj kot 2800 knjig. Zani-
manje za knjižnico se je ponovno pokazalo
okrog leta 1981. Krajevna skupnost je preure-
dila prostore, del je namenila tudi knjižnični de-
javnosti. Strokovno obdelavo knjig je prevzela
Goriška knjižnica. Solkanska knjižnica je tako
postala podružnica Goriške knjižnice Franceta
Bevka, svoja vrata pa je odprla 10. septembra
1983; danes je v knjižnici bralkam in bralcem
na voljo več kot 18.000 enot knjižničnega gra-
diva.

Poleg te jubilejne obletnice, ki je izjemno
pomembna za Solkan in oskrbovanje ter razsve-
tljevanje tega prostora s knjigami in znanjem,
so se organizatorji večera spomnili tudi ljudi, ki

so pomembno prispevali h kulturnemu razcvetu
Solkana in okoliškega prostora, v prvi vrsti s
čitalništvom povezanega dr. Karla Lavriča;
pravnika in politika, ki je zelo zaslužen za čital-
niško dejavnost na Goriškem in za ohranjanje
slovenskega jezika, predvsem ko se je preselil
v Ajdovščino in ko je živel v Gorici. Spomnili
so se v Solkanu rojenega Dušana Pirjevca
Ahaca, urednika, visokošolskega profesorja, li-
terarnega zgodovinarja in teoretika, čigar štiri-
deseto obletnico smrti obeležujemo prav letos.
Spomnili so se tudi rojakinje Pavline Doljak
Pajk, pesnice in pisateljice, katere delo in
ustvarjanje je bilo posebej obravnavano tudi 9.
aprila 2014, ob 160. obletnici njenega rojstva,
ko je v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici
je potekal v KS Solkan simpozij. Istega dne je
bila tudi odkrita njena spominska plošča v Šol-
ski ulici. Letos se spominjamo tudi pesnika Go-
riških Brd Alojza Gradnika in obeležujemo 50.
obletnico njegove smrti. Prav tako obeležujemo
50. obletnico smrti plodovite pisateljice Ilke
Vašte in 150. obletnico rojstva Frana Milčin-

skega. Organizatorji so se dotaknili tudi sve-
tovne književnosti in širšega zgodovinskega do-
gajanja, letos namreč obeležujemo tudi 200.
obletnico smrti angleške avtorice Jane Austen
in 500. obletnico začetka protestantizma.

Noč knjige v Solkanu so torej letos zazna-
movale pomembne obletnice, hkrati pa je bila
posvečena tudi sodobni literarni ustvarjalnosti
na Goriškem in vsem snovalcem verzov in stav-
kov, ki še danes skrbijo za to, da knjiga ostaja
pomemben element družbene dejavnosti tega
prostora. Sedem ustvarjalcev, članov Goriškega
literarnega kluba Govorica, mag. Marija Mer-
cina, Olga Kolenc, Andrej Golob, Darica Leban,
dr. Tanja Badalič, Dragana Marošević in mag.
Darinka Kozinc je prispevalo delčke svoje lite-
rarne ustvarjalnosti ter izseke iz del avtorjev, ki
jih obeležujemo v letu 2017. Za glasbeno pope-
stritev večera je skrbela kitaristka Eva Slokar,
program pa je povezovala Megi Rožič. 

Megi Rožič

Literarna beseda tudi v Solkanu razsvetljevala temo

Obrazi Dušana Pirjevca - 20. 3. 1921 v Solkanu - 4. 8. 1977 v Ljubljani

Moja prva srečanja z Dušanom Pirjevcem,
profesorjem na Oddelku za primerjalno književ-
nost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, so bila
polemična, ne da bi on za to vedel. Na enem
prvih predavanj je bruce, še posebej študentke,
opozoril, da nimamo kaj iskati na tem oddelku,
če smo se vpisali iz ljubezni do literature. Tudi
bodoči učitelji ne sodijo sem, ker Tu gre iz-
ključno za znanost. Bila sem jezna in užaljena,
ker  je profesor skušal razvrednotiti dve moji lju-
bezni: do literature in profesorskega poklica. Na
slovenščino in primerjalno sem se namreč vpi-
sala zato, da bi pridobila kar najboljšo izobrazbo
za svoj bodoči poklic. 

Užaljenost in jeza pa nista dolgo trajali.
Dušan Pirjevec je zanimivo predaval, bil je pri-
kupen in poleg vsega še najlepše oblečeni profe-
sor na Filozofski fakulteti. Še več, svoje
elegantne obleke je znal nositi s stilom. Poleg

vsega omenjenega pa je isto leto, to je 1967, izšla
knjiga Topol samujoč s pesmimi Josipa Murna
Aleksandrova, tedaj mojega najljubšega pesnika.
Pirjevec je za zbirko Kondor izbral njegove
pesmi in napisal spremno besedo, v kateri ni
mogel skriti svoje ljubezni. 

Nedvomno je bil profesor Pirjevec pravi ma-
gnet za študente. V prepolno predavalnico, kjer
smo ga - vedno zvečer - pričakovali študenti vseh
letnikov, je prihajal kot bleščeč komet z repom
mladih spremljevalcev. Vedeli smo, kdo med
njimi kaj objavlja in kateri so se že uveljavili, pa
tudi to, da so med njimi snobovski sinovi in
hčerke tedanjih političnih in kulturniških funcio-
narjev. In govorilo se je, da ga obletavajo  lepo-
tice, naše kolegice. Verjetno je bilo v teh
govoricah tudi veliko zavisti. Spraševali smo se,
ali so njegovi spremljevalci iz prestolnice pamet-
nejši kot mi s podeželja, ki si nismo upali v nje-
govo bližino. Morda pa jim druženje z drugače
mislečim profesorjem pomeni predvsem upor
proti vplivnim staršem. Ali se zgodovina pona-
vlja? Spraševala sem se, kako sta očeta, pomem-
bna literarna zgodovinarja France Kidrič in
Avgust Pirjevec, gledala na revolucionarno delo-
vanje sinov Borisa in Dušana. France Kidrič je
dočakal, da je sin Boris postal vodilni politik,
Avgust Pirjevec (r. v Gorici 1887) pa je leta 1943
umrl v taborišču v Nemčiji in ni doživel, kako je
sin, komunist in partizan Ahac, po končani vojni
nekaj let deloval kot vodja Agitropa, potem pa je
stopil na očetovo pot, doktoriral s tezo o Ivanu
Cankarju in kasneje, kot univerzitetni profesor na
primerjalni književnosti, do temeljev pretresel in
prenovil literarno vedo. 

Dušan Pirjevec je bil odličen predavatelj.
Vidim ga, kako stopi za kateder in iz žepa suk-
njiča svoje modre obleke potegne list papirja,
formata A5, z osnutkom svojega predavanja. Pre-
daval je sugestivno, v obliki iskanja odgovorov
na vprašanja, ki si jih je najprej sam zastavljal. S
tem je tudi nas študente spodbujal k razmišljanju
in iskanju odgovorov. Tako sugestiven je bil zato,
ker nas je prepričal, da so odgovori najbolj po-
membni zanj. Z njimi je »naš profesor« med vsa-
kim predavanjem postavljal vprašanja o bivanju
in bistvu, smislu in nesmislu zgodovine, o
vprašanju naroda in vprašanjih o poeziji, filozo-
fiji, Bogu in posmrtnem življenju. … To ni bilo
samo iskanje odgovorov o literaraturi, njeni zgo-
dovini in teoriji ter filozofiji književnosti,
spraševal se je o temeljnih eshatoloških vprašan-
jih sodobnega Slehernika. 

Pirjevčevo delo je našlo odmev ne samo v
objavah, temveč tudi v polemikah, za katere smo
vedeli, nismo pa vedno poznali njihovega ozadja.
V tem pogledu je bil Dušan Pirjevec pravi go-
spod - svojega mesta za katedrom ni zlorabljal za
to, da bi si pridobival privržence v teh spopadih.

Izjema je bila njegova huda prizadetost zaradi na-
pada Vladimirja Pavšiča - Mateja Bora. Vsvoji
drami Šola noči naj bi Pirjevca upodobil v liku
satanističnega učitelja, ki z nihilizmom učence
zavestno vodi do samomora. Pirjevec je na pre-
davanju, vidno prizadet, povedal nekako takole:
»Nekoč sva se borila v istih revolucionarnih
vrstah. On je ostal dvorni pesnik revolucije, jaz
pa sem šel naprej.«

Kar me je tedaj prepričalo, da ima Pirjevec
prav, je bilo Borova obtožba satanizma. Kot atei-
stka sem a priori zavračala vse inkarnacije satana
z njihovimi eksorcisti vred. V letih študija sem
profesorja Pirjevca spoznala kot iskalca resnice
in intuitivno čutila, da je dober človek. 

Dr. Dušan Pirjevec, s partizanskim imenom
Ahac, je umrl 4. avg. 1977, star 56 let. Srce ga je
izdalo komaj pet let po tistem, ko je kot kakšen
mladenič prihajal k našim študentskim demon-
stracijam na Filozofsko fakulteto. Samo dve leti
po njegovi smrti sem zamenjala službo in se pre-
selila v Novo Gorico, Pirjevčev rojstni kraj(!?).
V njegovem rojstnem listu sicer piše, da se je
rodil 20. 3. 1921 v Solkanu, saj Nove Gorice
tedaj še ni bilo. Njegova rojstna hiša na Prvomaj-
ski c.17 v Novi Gorici pa stoji še danes in na njej
spominska plošča, odkrita leta 1999 na pobudo
Branka Marušiča, s sodelovanjem Slavističnega
društva Nova Gorica (tedanja predsednica Marija
Mercina) in Zgodovinskega društva za Severno
Primorsko, s finančnim prispevkom Mestne
občine Nova Gorica. Ob njenem odkritju je bil
slavnostni govornik Rudi Šeligo, slovesnosti je
prisostvovala tudi Pirjevčeva soproga Nedeljka
Pirjevec. Za kulturni program sem izbrala odlo-

mek iz Pirjevčevega besedila o Goriški fronti.
Prebral ga je Radoš Bolčina. (Lojzka Bratuž ga
je uvrstila v knjigo Gorica v slovenski književno-
sti leta 1996.)

8. septembra 1943: / …/ po 25 letih svoboda.
Solze v očeh in radost. Sama radost. Prišli smo
nenadoma iz gozdov. Povsod nas objemajo in
poljubljajo. 

Gorica. Gorica. Gorica. / …/ 
Zavzeli smo Gorico z golimo rokami, čeprav

so od povsod štrleli proti nam na strel pripra-
vljeni mitraljezi italijanskih karabinjerjev. 

Gorica, Gorica, odmeva po vsej Vipavski, po
Tolminski, po Brdih. 

Naša. Naša.
Letos mineva 40 let od smrti Dušana Pirjevca

Ahaca. 
Letos praznujemo 70. rojstni dan Nove Gorice. 
Dejstvo je, da sta bila v prostoru sedanje Me-

stne občine Nova Gorica v času, ko Nove Gorice
še ni bilo, rojena dva pomembna Slovenca -
Dušan Pirjevec na Prvomajski 17 v Novi Gorici,
in Vladimir Pavšič - Matej Bor v Grgarju (14.
aprila 1913). In ni naključje, da je iz narodnoo-
svobodilenega boja, ki sta mu oba strastno pripa-
dala, bila priklicana v življenje - iz biti v bivanje
tudi naša Gorica: Nova Gorica. V rojstvu vseh
treh, Pirjevca, Bora in Nove Gorice, je bilo nekaj
naravnega in istočasno čudežnega, kot je vsako
rojstvo. 

Marija Mercina

Odlomek iz eseja, ki ga je avtorica prebrala v 
Noči knjige v Domu KS Solkan, 21. aprila 2017. 
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Kristjan Mugerli, gradbeni inženir, si je prve
izkušnje nabiral v nekdanjem gradbenem gi-
gantu Primorje, danes pa je predvsem uspešen
direktor, ki je bil v letu 2016 proglašen za go-
spodarstvenika Primorske. Deluje sproščeno in
prijetno, z jasnim zavedanjem odgovornosti, ki
jih ta položaj prinaša. 

Za vas je bilo leto 2016 polno sprememb
Kako jih ocenjujete do lastne kariere in do
podjetja, ki ga vodite in vam je zaupan man-
dat do leta 2021? 

Leto 2016 je prineslo podjetju novega la-
stnika Kolektor Koling d.o.o.. S tem pa tudi
nove večje izzive, ki jih sproti premagujemo:
povečanje zaposlovanja določenega strokov-
nega kadra, povečanje rasti poslovanja, sledenje
novim tehnologijam. Vsaka prelomnica v
osebni ali poslovni karieri pomeni nov preskus
zaupanja v svoje sposobnosti, zmogljivosti, pri-
lagajanje. Skrb za odgovornost vzdrževanja ce-
stne infrastrukture in borba za nova vlaganja
vanjo je z novim mandatom odprla še večje
možnosti za njihovo uresničevanje. 

Firma je starejša od vas. Kdaj ste prevzeli
njeno krmilo?

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1962,
prevzel sem ga septembra 2011. Zdaj poteka
moj drugi mandat. 

Najbrž veljate še vedno za enega mlajših
direktorjev nasploh.

Mogoče ja mladost sem pa tja prednost, več
si upaš, nekatere stvari odločiš manj pre-
mišljeno, več tvegaš in na koncu velikokrat tudi
več dobiš. Ne pa vedno.

Nam lahko zaupate, v katero smer raz-
voja usmerjate podjetje? Ne nazadnje ste
zelo razširili delovna področja - od nizkih
tudi na visoke gradnje.

Z jasno vizijo in poslanstvom bomo nadgra-
jevali dejavnost podjetja skupaj z novim lastni-
kom ter tako obdržali obstoječo usmeritev na
področju vzdrževanja in gradnje cest, visoke
gradnje in proizvodnje gradbenih materialov kot
vodilo podjetja. Poslovne dejavnosti podjetje
združuje na tehničnem področju in marketingu
s pomočjo podpore ekonomsko-pravnega po-
dročja.  Kolektor CPG stremi k nenehnemu po-
sodabljanju tehnološke opremljenosti, izkušenj
ter strokovnosti zaposlenih. Cilj družbe je opti-
malno prilagajanje potrebam javnih in zasebnih
naročnikov, ustvarjanje konkurenčne prednosti
in zagotavljanje ugodne klime za zaposlene. 

Nedavno tega mi je direktor nekega pod-
jetja rekel, da danes direktorji niso več tisto,
kar so nekdaj bili, nekje nad vsemi v razkošni
pisarni. Danes so veliko bolj odprti in sodelu-
joči. Za vas bi si že upala trditi, da je tako!

Za uspešnost podjetja je pomembna dobra
komunikacija in povezovanje med deležniki v
poslovnem procesu. Vse to in še marsikaj več
je danes potrebno, da ohranjaš neko ravnotežje
med vsemi sodelujočimi.

Kljub pomanjkanju delovnih mest pa je
za gradbeništvo veljalo, da za določena dela
ni bilo nikoli dovolj ustreznega kadra. S
kakšnimi težavami se srečujete danes na ka-
drovskem področju?

Zagotavljanje kadra je zahtevno. Kolektor
CPG je od leta 2012 zaposlil 300 delavcev vseh
strok - od zidarjev, voznikov, strojnikov do
inženirjev. V tem trenutku je v Kolektorju CPG
450 zaposlenih. Samo v lani smo zaposlili
sedem novih pripravnikov inženirjev, ki so
pričeli s svojo strokovno kariero. Gradbeništvo
je zaradi neprestanega spreminjanja zahtevna
dejavnost, ki terja večletna vlaganja v usposo-
bljen kader. Kolektor CPG ponuja obilo možno-
sti za strokovno rast in je zaradi tega znotraj
gradbenega sektorja prepoznan kot eden najbolj
zaželenih delodajalcev. 

Kristjan Mugerli,
direktor Kolektorja - Cestno podjetje Nova Gorica d.d.

Kriza v gradbeništvu Cestnega podjetja
Nova Gorica, ki so ga nekateri ob prodaji
imenovali dragulj Primorja, vas ni posebno
zaznamovala - ali pač?

Seveda se je tudi naše podjetje bojevalo s
krizo v gradbeništvu, kilometrom za kilome-
trom cestne infrastrukture in metrom v višino
na področju visokih gradenj. Potrebno je bilo
premagovati ovire najprej pri bančnih virih (ga-
rancije). Potem je bilo potrebno ustvariti po-
novno zaupanje naročnikov ali pa ga utrditi.
Uspelo nam je, da smo se pojavili na sloven-
skem gradbenem trgu kot prepoznavna znamka,
ki je dobila pozitivno noto. 

Pravijo, da je dobro podjetje tisto, ki de-
luje kot dobro namazan stroj tudi takrat, ko
direktorja ni v firmi. Lahko trdite, da ste
okrog sebe zbrali dober tim?

Zbral sem tim, ki mu lahko zaupam, da med
seboj lahko dobro sodelujemo. Odnosi se gra-
dijo postopoma in biti morajo odkriti, spoštljivi.
Ščepec predrznosti z dodano vrednostjo tve-
ganja pa obrodi sadove. Raznolikost v timu pa
daje v gradbeništvu prednost. 

Sama sem imela priložnost sodelovati s
Primorjem v času razcveta podjetja, ko smo
v Novi Gorici izobraževali zidarje po dual-
nem sistemu; v primerjavi z drugimi je bilo
daleč najbolj urejeno podjetje do izpolnje-
vanja vseh zakonskih zahtev do vajencev . V
kakšnem spominu pa je ostalo vam gradbeno
podjetje Primorje? Ste bili njegov štipendist?

Tako je. Bil sem štipendist podjetja Primorje
d.d., kjer sem se leta 2001 kot mlad inženir tudi
zaposlil. Pripravništvo sem opravil na gradbišču
nove igralnice Zabaviščnega parka Perla, nato
pa odšel na služenje vojaščine. Zaradi zatišja pri
gradnji avtocest v Sloveniji leta 2001 in 2002
sem kariero nadaljeval pri gradnji viaduktov na
pobočju Velebita, nato zopet v Sloveniji na grad-
bišču hitre ceste čez Rebrnice. Kasneje pa sem
se preskusil v marketingu podjetja Primorja d.d.
Pred prihodom na CPG sem bil eno leto direktor
marketinga v Cestnem podjetju Koper. Zadovol-
jen sem, da sem na svoji poslovni poti šel od
operative skozi komercialo do vodenja. Gotovo
je bil ustroj, ureditev, hierarhija v Primorju
zgled daleč naokoli. Še danes mi kdo od naših
zaposlenih, ki je bil prej na Primorju, reče: Di-
rektor, v Primorju smo mejli tu bel poštimano,
in velikokrat je res tako.

Ob obisku vlade RS v Goriški statistični
regiji 7.3. 2017  je minister odprl tudi most čez
Sočo v Plavah, Solkanci čakamo na most (brv)
čez Sočo že veliko časa. Poznate ta projekt? In
če ga, nam lahko zaupate svoje mnenje?

Opomba: Minister za infrastrukturo si je
7.3.2017 ob obisku vlade RS  v Goriški stati-
stični regiji ogledal gradbišče rekonstrukcije
mostu čez Sočo v Plavah. Uradna predaja v
uporabo pa je bila 25.5.2017. 

Gotovo bo brv prinesla dodano vrednost
kraju zaradi boljše povezave z drugo stranjo
Soče. Vsekakor si želim, da bi Kolektor CPG
sodeloval tudi pri realizaciji tega projekta.

V okviru vaše dejavnosti imate tudi kam-
nolom. Nam lahko zaupate, kako podjetje so-
deluje s prebivalci? 

Podjetje je v stalnem stiku s predstavniki vasi
Laže in z njimi uspešno sodelujemo. Pred krat-
kim smo zaključili dogovore o ukrepih varovanja

okolja kot posledica obratovanja obrata Laže.
To dokazuje, da prebivalci Laž in Občina Di-
vača širitvi kamnoloma ne nasprotujejo. 

Ste tudi nosilci certifikata ISO 9001 in
14001. Nam lahko poveste, kako vas certi-
fikat zavezuje? 

V letošnjem letu smo bili recertificirani
po novih verzijah tako standarda za sistem
vodenja kakovosti ISO 9001:2015 kot stan-
darda za sistem ravnanja z okoljem ISO
14001:2015. Sistem vodenja kakovosti nas
zavezuje k nenehnemu izboljševanju kakovo-
sti našega poslovanja z namenom zagota-
vljanja izdelkov in storitev, ki izpolnjujejo
zahteve in pričakovanja naših strank in na-
ročnikov. Izboljševanje kakovosti našega de-
lovanja nesporno pomeni tudi izboljšanje z
vidika okolja. Standard sistema ravnanja z
okoljem nas zavezuje, da bo naše delovanje v
skladu z zakonskimi zahtevami in usmerjeno
k prepoznavanju tveganj, ki jih naše delo-
vanje povzroča, in njihovemu odpravljanju.
Če nas po eni strani standard za sistem vo-
denja kakovosti zavezuje k nenehnemu iz-
boljševanju našega poslovanja, nas sistem
ravnanja z okoljem zavezuje k nenehnemu iz-
boljševanju in zmanjševanju negativnih vpli-
vov na okolje.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost, da
ne rečem izzivi za jutri?

Želimo si graditi uspešno podjetje, skupaj
z novim lastnikom nenehno stremeti k raz-
voju in napredku.  Prisotnost na gradbenem
trgu Slovenije skušamo še povečati in utrditi.
Prizadevali pa si bomo tudi za povečanje del
na Hrvaškem, Srbiji in BIH. Največji izziv
predstavlja izboljšanje pogojev v gradbe-
ništvu, predvsem povečanje deleža dodane
vrednosti v gradbeništvu. Ključni izzivi, ki
nas čakajo, so stabilizacija trga naročil, ure-
ditev poslovnega okolja za poslovanje 
podjetij, ureditev socialnih razmer v gradbe -
ništvu in ustvarjanje novih kompetentnih ka-
drov. Zadnji izziv bo najtežji in rezultati ne
bodo vidni čez noč. 

Ob zaključku nam zaupajte še kaj o
sebi, kar lahko delite z bralci Solkanskega
časopisa.

V življenju je potrebno imeti visoke cilje,
vseskozi se moramo truditi, da bomo boljši,
nikoli ne smemo misliti, da smo dosegli vrh.
Vendar morajo biti naši cilji realni, priznati
si moramo, da smo naredili kakšno napako in
tudi ko smo na višku, moramo ostati skromni,
ponižni, hvaležni. Le tako bomo srečni, srčni
in veseli.

Hvala za pogovor in naj vas uspeh
spremlja še nadalje.

Darinka Kozinc

V ciklusu prireditev ob svetovnem tednu
zdravja, ob 70-letnici Nove Gorice in 100-letnici
konca prve svetovne vojne je Društvo Škabrijel
1917 v sodelovanju z NIJZ in ZD Nova Gorica
na cvetno nedeljo organiziralo v prekrasnem
sončnem vremenu pohod od Soče na Sabotin
mimo cerkvice svetega Valentina z začetkom v
Kajak centru v Solkanu. Na vrhu Sabotina so

predstavniki NIJZ ter ZD Nova Gorica imeli
krajši nagovor o pomembnosti rekreacije za
zdravljenje vseh vrst sodobnih zdravstvenih
tegob prebivalstva. Le redna fizična in duhovna
aktivnost lahko pripomore k boljšemu počutju s
čim manj zdravili. Slovenci smo med bolj debe-
limi v Evropi in bolj izpostavljeni rizičnim bo-
leznim. Predvsem je zaskrbljujoča debelost in

alkoholna zasvojenost mladostnikov. Osrednja
tema letošnjega svetovnega dneva zdravja pa je
bila depresija, bolezen, ki se v vse večjem šte-
vilu pojavlja med Slovenci tudi pri mlajši gene-
raciji. Ob tej priložnosti smo pod strokovnim
vodstvom izvedli ciklus razgibalnih vaj.

Pohod so na vrhu Sabotina popestrili člani
vokalno instrumentalne skupine Kitara za dušo
KD Slavec iz Solkana. Program smo lahko v ce-
loti  organizirali le s pomočjo TD Solkan in
osebja, ki oskrbuje kočo na Sabotinu, predvsem
g. Potokarja. Tokrat in upamo, da tudi zadnjič,
smo Sočo prečkali preko briškega mostu.
Pričakujemo, da bo za pohod v naslednjem letu
že zgrajena brv iz Kajak centra, kjer je bil pred
prvo svetovno vojno že most, in nam bo omo-
gočila lažji prehod reke Soče. Razveseljivo je,
da so se pohoda udeležili tudi pohodniki iz dru-
gih krajev Slovenije in tudi zaslužni profesor
Strojne fakultete i Univerze v Ljubljani dr. Jože
Vižintin, sicer primorski rojak iz Zalošč. Podoba
in zgodovina Sabotina, lepo vreme in pester kul-
turni program so pripomogli, da so bili vsi po-
hodniki očarani nad lepoto naših krajev. 

Jordan Kodermac, tekst in foto

Pohod ob svetovnem dnevu zdravja Solkanski vrhovi

Na binkoštno nedeljo smo se odpravili že tretjič
na solkanske vrhove. Tokrat smo odšli na pohod z
nove železniške postaje v Solkanu. Najprej smo bili
na Sabotinu pri cerkvici sv. Valentina, nato smo se
vrnili v dolino in prečkali solkanski plac, za solkan-
sko cerkvijo smo se po stari cesti prek Čahlnov po
plinovodu Kramarce in Prevala povzpeli na Sveto
Goro, kjer smo imeli enourni počitek. Po spustu do
Prevala smo se povzpeli še na Škabrijel, od koder
smo se po stezi za Kloštrom vrnili v Solkan. Pohod
je popestrila gorska vodička iz Gorenjske, ki je bila
presenečena nad lepim in zanimivim  pohodom.
Prehodili smo okrog 18 kilometrov,premagali 1400
metrov višinske razlike v času od 8.00 do 16. ure.
Bilo je zanimivo in enkratno.

Jordan Kodermac, tekst in foto

Dogodki



Goriški muzej je, po dolgih letih težav z di-
rektorji, končno dobil novega direktorja, dipl.
arh. Vladimirja Peruničiča, ki je muzej vodil kot
vršilec dolžnosti po smrti prejšnjega direktorja
Matjaža Breclja. Muzejski kolektiv, v zadnjih
letih pomlajen z mladimi sodelavci, potem ko
je večina starejše generacije odšla, se je z novim
direktorjem uspešno ujel že v času, ko je bil
vršilec dolžnosti. Razumevanje med sodelavci
in direktorjem je seveda ključno za uspešno
delo kolektiva, pred katerim je kar nekaj zah-

tevnih nalog. Med drugim je treba razrešiti
mesto zaporov v kompleksu Vile Bartolomei, ki
je prvenstveno namenjena muzejski in z njo po-
vezani restavratorski nalogi Goriškega muzeja. 

Vladimir Peruničič, po mami Klementi
Humar Johanov iz Ščeden, po očetu Čedu Peru-
ničiču pa črnogorske krvi, si je domovanje
ustvaril ob domu staršev in starih staršev v
Ščednah; tako je povsem vpet v lokalno solkan-
sko in goriško okolje. 

Uredništvo 

Muzej
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Vladimir Peruničič, 
novi direktor Goriškega muzeja
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Obiskovalci na vodstvu po razstavi Igre moje mladosti na mednarodni muzejski dan
Arhiv Goriøkega muzeja

V četrtek, 18. maja, se je Goriški muzej pri-
družil veliki skupnosti 35.000 muzejev iz 140
držav in obeležil 40. mednarodni muzejski dan,
ki se je vključeval tudi v vsakoletno Konserva-
torsko-restavratorsko transverzalo. Pobudnik
vsakoletnih prireditev ICOM Slovenija - Med-
narodni muzejski svet, je za leto 2017 določil
temo »Muzeji in spregledana preteklost – nepo-
vedano v muzejih«. Muzeji imajo namreč
ključno vlogo pri predstavljanju kulturne de-
diščine ter pripomorejo k njenemu razume-
vanju, tudi s pomočjo ohranjanja materialne
kulture.

Konservatorji in restavratorji Goriškega mu-
zeja smo izkoristili priložnost in pod naslovom
»Ne zavrzite starih predmetov« predstavili
svojo dejavnost, o kateri je pogosto malo pove-
danega v javnosti, in dogodek povezali z obe-
ležitvijo 20-letnice sodelovanja z Univerzo za
tretje življenjsko obdobje. Člani UNITRI iz
Nove Gorice namreč že od akademskega leta

1996/7 obiskujejo konservatorsko-restavrator-
ski krožek, kjer spoznavajo različne postopke
dela za ohranjanje predmetov kulturne de-
diščine in njihove nege. 

V prostorih Vile Bartolomei smo mentorji
in »študentje« skupaj pripravili dobro obiskan
dogodek, na katerem smo po uvodni predsta-
vitvi stroke pokazali rezultate svojega dela v
nekaj zadnjih letih; udeleženci so sami povedali
in pokazali, kako so njim ljube predmete rešili
pred propadanjem. Posamezne predmete, nare-
jene iz različnih materialov, so tudi predstavili
in pojasnili, kaj jim v življenju pomenijo, da jih
želijo ohraniti; konservatorji in restavratorji Go-
riškega muzeja imamo namreč enak pristop, le
da predmeti pripadajo skupnosti in naša naloga
je, da jih ohranimo za prihodnost.

Jana Šubic Prislan, Polona Paglovec, Davorin
Pogačnik, Andrej Ferletič, konservatorji-resta-
vratorji Goriškega muzeja

Lego in lesene kocke, avtopiste, vlakci z
železnico, sestavljanke, figurice, plastične in
cunjaste punčke, avtomobilčki, namizne igre, vi-
deoigrice … to so samo nekatere od igrač in iger,
ki v nas zbudijo nostalgijo po otroštvu. Zbrane
so na razstavi Goriškega muzeja Igre moje mla-
dosti v Vili Bartolomei v Solkanu.

Najstarejša predstavljena igrača je iz leta
1870, najmlajša iz 1999. Do konca 19. stoletja je
bila večina igrač izdelana ročno, iz lažje dostop-
nega materiala, kot so les, papir, tekstil, kovina.
Pozneje se pojavijo plastične, umetne mase ter
delitev na fantovske in dekliške igrače. Na raz-
stavi kustosa Davida Kožuha so predstavljene
tudi igrače znanih in uspešnih primorskih tovarn
igrač, kot so bile Mehatronika, Ciciban, Poliga-
lant, Efekt in drugih. 

Pri ustvarjanju razstave je prišlo do sodelo-
vanja muzeja z veliko institucijami, društvi in
posamezniki. Knjižnice, novogoriška Mestna ga-
lerija, Društvo prijateljev mladine in OŠ Renče
so pomagali zbirati in nagovarjati ljudi k posoji
ali doniranju igrač za razstavo. V muzej so pri-
našali svoje igrače in obujali igre, ki tonejo v po-
zabo. Odziv je bil velik, tudi z one strani meje.
Občasno se razstava še vedno dopolnjuje, in sicer
z igračami, ki jih zberejo okoliški vrtci oz. šole.

Ta razstava je edina na Primorskem, ki je pri-

lagojena slepim in slabovidnim. V sodelovanju
z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih
Nova Gorica je bila narejena posebna maketa
razstavnega prostora iz lego kock in v prostoru
označene talne oznake, da se slepi in slabovidni
lažje gibljejo po prostoru. Vsa besedila na pano-
jih so zbrana tudi v Braillovi pisavi, vodstva se
lahko izvajajo prilagojeno ranljivim skupinam.
Predmete – igrače, skrite v predalčkih, obisko-
valci lahko otipajo in uganejo, katera je, ter pre-
verijo rešitev. Hkrati je to prijetna popestritev za
otroke. Doživete so tudi pripovedi, vesele in
žalostne, ki jih pripovedujejo igrače same. V raz-
stavnem prostoru je postavljena tudi volkalica,
pastirska igra, ki so jo igrali pastirji na Trnovski
planoti. Tudi ta je prilagojena slepim in slabovid-
nim.

S pomočjo društva Žbrinca, Športnega kluba
Twist, društva Škulja ter starejših sogovornikov
je nastal video o desetih igrah na prostem in so
skoraj že pozabljene. To so škuljanje, ščinkanje,
skakanje čez kozo oz. elastiko, potiskanje obroča
s palico, …

Razstavo lahko obiščete v Vili Bartolomei,
in sicer ob torkih in četrtkih od 10. do 15. ure, ob
sobotah od 14. do 18. ure in nedeljah in praznikih
od 14. do 20. ure. Na ogled bo vsaj do konca leta.

Tanja Rijavec

Muzejski dan 
Restavratorske delavnice Goriškega muzeja

Predavanje o reøevanju starih predmetov 
Arhiv Goriøkega muzeja

Nostalgija na otroštvo 
v Vili Bartolomei v Solkanu

V maju in juniju je Goriški muzej gostil dva
zanimiva znanstvena simpozija. Prvi je o dedi-
ščini Gorice in Nove Gorice z vrsto zgodovin-
skih predavanj osvetlil vlogo Nove Gorice v
obmejnem prostoru. Dr. Branko Marušič in Jože
Šušmelj sta govorila o potrebi po (novi) Gorici,
potem ko je (stara) ostala onkraj meje, in nato o
vpetosti Nove Gorice v čezmejno sodelovanje.
Solkan je bil omenjen v predavanju Vlada
Klemšeta o solkanski skupnosti v jožefinskem
katastru ter Matjaža Stibilja o strmi brigadirski
poti do Solkanskega polja. Zelo zanimivo in po-
učno pa je bilo tudi predavanje Tomaža Vuge o
začetnih urbanističnih načrtih Nove Gorice, o
odločitvi za gradnjo na solkanskih poljih, o vi-
zijah, od začetne vizije politične oblasti o
novem mestu kot simbolu novega komunisti-
čnega režima, ki naj bi »sijalo prek meje«, do
nadaljnjih problemov, ki so spremljali gradnjo
mesta. Simpozij je vodil dr. Marko Klavora, ku-
stos-zgodovinar v Goriškem muzeju. 

Drugi, v organizaciji mag. Darje Skrt, kusto-
sinje za nesnovno dediščino v Goriškem muzeju,

o staroverstvu in starem védenju, je bil nadalje-
vanje in dopolnitev razstave zbirke staroverskih
predmetov Pavla Medveščka v Vili Bartolomei
v Solkanu. Prvi dan simpozija so bili na sporedu
znanstveni referati, drugi pa je prinašal razprave
o novodobnih in alternativnih raziskavah naše
tovrstne nesnovne dediščine. Predavatelji s po-
dročja geografije, arheologije, zgodovine, poli-
tične zgodovine, psihologije, etnologije in
kulturne antropologije so osrednjo temo posta-
vili v kontekst interdisciplinarnosti ter predsta-
vili še neodkrite povezave in izzive, ki jih tema
staroverstva prinaša znanosti. Na simpoziju je
kot glavni gost sodeloval Pavel Medvešček, ki
je s svojo zbirko ter knjigo Iz nevidne strani
neba raziskoval staroverstvo na Goriškem, s pre-
davanjem pa je sodeloval tudi urednik knjige dr.
Andrej Pleterski. V drugem delu simpozija so
nastopili predavatelji, ki staroverstvo raziskujejo
ali ga živijo na svoj način in iščejo odgovore na
probleme današnjega časa. 

Imb

Zanimivi simpoziji Goriškega muzeja
Dediščina mesta - 70-letnica Nove Gorice
in Staroverstvo, staro vèdenje - novi izzivi 

interdisciplinarnih znanosti

Vladimir Peruniœiœ s sodelavci
Foto Katarina Breøan, arhiv Goriøkega muzeja
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Glasbeno društvo NOVA že 22 let uspešno
skrbi za glasbeno ustvarjalnost Severne Primor-
ske. Vrsta komornih zasedb, ki so se izobliko-
vale pod okriljem društva iz članov, dijakov in
študentov glasbenih konservatorijev in akade-
mij ter ljubiteljskih glasbenikov, ki jih je
združila želja po skupnem muziciranju, se je
uspešno preskusila že na mnogih različnih
odrih. Rezultate njihovih let učenja, vadenja in
uživanja z inštrumentom je moč slišati tudi v
koncertnih ciklih, ki jih prireja društvo NOVA:
Glasbeni večeri v Bukovici, Zven grajskih sten
in Glasbena prikazovanja. Slednji je na Sveti
Gori letos navdihoval z dvema koncertoma. 

Koncertni cikel Glasbena prikazovanja
se navezuje na prikazovanje Device Marije leta
1539 na Sveti Gori in poteka ob sodelovanju s
patri frančiškani. Prikazuje glasbeno nadarje-

nost, ki se izraža tako z glasbo zgodovinsko po-
membnih skladateljev kot tudi priznanih sodob-
nih slovenskih skladateljev.

V duhu osrednje ideje koncertnega cikla, ki
ustvarjalni prostor prepušča najvidnejšim mla-
dim glasbenim ustvarjalcem iz Primorske in Fur-
lanije Julijske krajine, se je na prvem koncertu
v soboto, 6. maja 2017, predstavila komorna za-
sedba novaWINDS, ki je nastala z namenom
poustvarjanja zahtevnejšega repertoarja za ko-
morne pihalne zasedbe, tokrat v družbi solistke
sopranistke Barbare Suhodolčan, za katero je že
vrsta uspešnih koncertov po domači Hrvaški in
drugje po Evropi. Zasedbi so dirigirali ude-
leženci mojstrskega tečaja dirigiranja na Akade-
miji NOVA, ki so teoretično in praktično znanje
nadgrajevali pod mentorstvom dirigenta Simona
Perčiča ter gostujočih profesorjev Jake Puciharja,

Marka Mihevca in Mateja Venierja. Cilj pro-
grama je spodbujanje novonastale generacije
mladih dirigentov. Na koncertu smo prisluhnili
priznanim klasikom, kot so W. A. Mozart,
J. Sibelius in F. Schubert, pa tudi skladbam so-
dobnega primorskega skladatelja Jerneja Rustje.

Na drugem koncertu v nedeljo, 21. maja
2017, so zaigrale violončelistke in violončelisti
iz orkestra NOVA filharmonija po vzoru slovi-
tega ansambla violončelov Berlinskih filharmo-
nikov, združeni v komorno zasedbo Cellostrike.
Za seboj imajo številne koncerte in nastope v
okviru koncertnih ciklov in abonmajskih kon-
certov po Primorski. Večkrat so sodelovali tudi
s solisti, tokrat s sopranistko Polono Kante Pa-
vlin, ki se udejstvuje kot zborovska pevka pri
projektih Glasbene šole Ajdovščina in Zbora
Slovenske filharmonije, kot solistka tudi v go-
riškem prostoru, med drugim tudi v spevoigrah.
Repertoar skupine Cellostrike vsebuje znana
dela skladateljev iz vseh slogovnih glasbenih
obdobij in program tega koncerta ni bil nič dru-
gačen. Uživali smo ob strukturno čistih zvokih
J. Gallusa in J. S. Bacha ter preko W. A. Mo-
zarta, F. Schuberta, R. Wagnerja, L. Delibesa
prišli do skoraj sodobnih A. Piazzolle in 
L. Bernsteina ter sodobnih slovenskih sklada-
teljev Urbana Kodra in Jureta Robežnika.

Kljub zaključku glasbenega cikla Prikazo-
vanja pa Glasbeno društvo še ni zaključilo s kon-
certi na Sveti Gori. V soboto, 17. junija 2017, ob
tristoletnici kronanja milostne podobe, je zbrano
občinstvo pod arkadami svetogorske bazilike
prevzel Slavnostni koncert simfoničnega orke-
stra NOVA filharmonija pod vodstvom dirigenta
Simona Perčiča, skupaj z Župnijskim pevskim
zborom Ljubljana-Trnovo in zborom Consor-
tium musicum pod vodstvom zborovodje in or-
glavca Gregorja Klančiča s tenoristom Luko
Juterškom in baritonistom Jako Mihelačem.

Milostna podoba Svetogorska Kraljica, delo
beneškega slikarja Jakoba Palme Starejšega, je
bila svetogorski cerkvi podarjena leta 1544.

Alen Leban, ustanoitelj Lastovic
Foto Jaka Œurliœ

Pred 300 leti, leta 1717, jo je vatikanski kapi-
telj odlikoval z zlato krono in s tem priznal po-
seben pomen in čudodelni sloves, ki ga je kot
Marijina božjepotna podoba imela za vernike.

Ta pomembni dogodek smo po 300 letih
obeležili z bučno mojstrovino Richarda
Straussa (1864 – 1949), ki je nadaljeval pre-
sežke nemškega romantika Richarda Wagnerja
v orkestraciji in harmoniji. Ta slog se kaže tudi
v Festivalnem preludiju, op. 61, ki je resda
med krajšimi simfoničnimi deli, a zaradi tega
nič manj polno v svoji vsebini. Napisan je bil
leta 1913 ob odprtju dunajske Koncertne hiše.
Temu je sledilo še nekaj izvedb ob posebnih
priložnostih, na katerih je Richard Strauss di-
rigiral. Tudi samo skladbo začnejo orgle z
vrsto mogočnih akordov, ki se prelevijo v fan-
fare trobil in se nato izmenjujejo z odseki
glavne teme v godalih.

Glavnino večera je predstavljala Slovesna
maša, manj znana tudi pod izvornim imenom
Maša za štiri glasove (Messa a quattro voci),
glasbeno delo za simfonični orkester, mešani
pevski zbor ter solista tenorista in baritonista.
22-letni Giacomo Puccini (1858 – 1924) je
mašo z vsemi petimi stavki mašnega ordina-
rija napisal kot diplomsko delo ob zaključku
izobraževanja na Glasbenem inštitutu Giovan-
nija Pacinija (L'Istituto Musicale Giovanni Pa-
cini). V njej je kljub mladostni dinamičnosti
že nakazal domiselnost, ki je značilna za ka-
snejše opere, nekaj glasbenih tem z maše pa je
ponovno uporabil v svojih drugih delih. Prva
izvedba je bila leta 1880, in čeprav uspešna,
je niso več izvajali vse do leta 1952, ko so
malo pred tem Puccinijevi nasledniki delo
prvič objavili.

S tem koncertom je orkester NOVA filhar-
monija zaključil prvo polletje nastopanja. Po
poletnem predahu bodo orkestraši, polni
svežega zagona, začeli z vajami za turnejo po
Madžarski konec septembra, ko bodo med
drugim v Budimpešti nastopili v največji
državni koncertni dvorani.

Sara Štrancar GD NOVA

Pravijo, da so lastovice znanilke pomladi.
Potem smo letos v Solkanu zakorakali v prav
res sončno edinstveno pomlad, saj so letos na
Goriško priletele Lastovice, zavod za pomoč
socialno ogroženim, ki poskuša aktivirati čim
širšo populacijo v družbeno delovanje. 

Zavod Lastovice je bil ustanovljen 7. ja-
nuarja 2017 na zasebno pobudo s pomočjo in
sodelovanjem mladih, ki so ustanovitelju in vo-
ditelju Alenu Lebanu sledili v želji po kori-
stnem družbenem udejstvovanju. Sprva so
Lastovice nudile brezplačno pravno svetovanje
v prostorih Krajevne skupnosti Solkan. Udaj
pa so se razširile po celotnem območju Vipav-
ske doline in tako nudijo svoje storitve tudi v

Vipavi, kjer je pomoč Lastovic postala vsakdan.
Lastovice so v svojem delu tako učinkovite, da
so se le po pičlih treh mesecih že pojavile v ne-
katerih medijih. Vzpostaviti želijo brezplačno
pravno svetovanje v vseh večjih slovenskih me-
stih. Pravijo, da bodo že 19. junija poskusno za-
gnali novo pisarno za nudenje brezplačnega
pravnega svetovanja v Ljubljani.  

V Zavodu Lastovice se zbirajo prostovoljci
različnih znanj in sposobnosti. Njihova ekipa je
sestavljena iz programerjev, pravnikov, ekono-
mistov, psihoterapevtk in še ne diplomiranih štu-
dentov. Alen Leban pravi, da je v tako veliki
ekipi najbolj pomembna harmonija med prosto-
voljci, da so si člani karakterno čim bolj podobni
in se ujamejo. V Zavodu delujejo prostovoljno
in če lahko vsak nameni vsaj eno uro dnevno ali
tedensko za prostovoljno in dobrodelno dejav-
nost, se skupnih ur kar nabere, sami pa si v ok-
viru zavoda naberejo izkušnje in reference za
nadaljnje delo oz. zaposlitev. 

Še ena posebnost Lastovic: V njihovih vrstah
so mladi, ki šele vstopajo na trg dela, zaposlenih
je manj kot polovica, najstarejši član pa ima le
30 let. Delovanje in razširjenost Lastovic doka-
zuje, da si mladi po svojih močeh želijo aktiv-
nega udejstvovanja v družbenih dejavnostih, v
tem primeru na področju sociale. Nihče ni plačan
za delo v okviru zavoda, to je zanje le priložnost
za kreativno in koristno izrabo prostega časa in
so s pridobljenim znanjem na razpolago ljudem,
ki take pomoči ne zmorejo plačati.

V Solkanu jih najdete vsak torek od 16.15 do
17.15 v prostorih Krajevne skupnosti Solkan,
njihovo dejavnost pa lahko spoznate prek spletne
strani http://dobrodelne-lastovice.si

Emily Šimnic 

Glasbena prikazovanja

Slavnostni koncert simfoniœnega orkestra Nova filharmonija
Foto Pavøiœ-Zavadlav

Lastovice prinašajo pomlad na Goriško 

Koncertni cikli in slavnostni koncert Glasbenega društva NOVA 

Ob obletnici smrti našega rojaka in krškega
škofa dr. Josipa Srebrniča (1876 - 21.6.1966) je
v solkanski cerkvi v četrtek, 21. aprila 2017 v
zahvalo Bogu somaševalo 38 duhovnikov iz
škofije Krk s svojim škofom dr. Ivico Petanja-
kom, OFM Cap. Slovesne sv. maše sta se ude-
ležila koprski škof dr. Jurij Bizjak in nekdanji
solkanski župnik msgr.Vinko Paljk. Naša žup-
nija je prejela v dar kopijo portreta škofa Sre-

brniča (O.V. Fugošić 1947). Obiskali so tudi
Sveto Goro in popoldne še Kobdilj v župniji
Štanjel, ki je dala škofa, Srebrničevega predhod-
nika na Krku, dr. Antona Mahniča (1850 -
1920); zanj je sprožen proces za razglasitev
blaženega z molitvijo, ki odseva njegov življenj -
ski program.

Oznanila, 28.4.2017

Jožko Bric

Obisk iz škofije Krk v solkanski župniji 

Obiskovalci - somaøevalci s Krka
Foto Avguøtin Tomøiœ
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oprašuje, nas hrani in v obrambi tudi piči, ne za-
vedajoč se svojega konca.

Od narave in čebeljega vrveža se dogajanje
prevesi v raznovrstne zgodbe življenjskih
pričakovanj in razočaranj, ki se ob zaključku
prelijejo v skupni preplet zvokov in besed:

Znova in znova
se kot orjaška bela orka dvignem
iz največjih globin oceana
v sinje nebo.
In prav Zofka je v zborniku zapisala, da nas

optimizem ohranja in nam daje moč, da prema-
gujemo težave. Telo je sestavljeno iz mnogih
majhnih delov, ki se lahko pokvarijo. Do vsa-
kega izmed njih moraš imeti posluh. Ali sem ga
sama imela vedno dovolj? Ne vem. Na svoje
telo se ne jezim. Spodbujam ga, da mi pomaga.
Sprejemam ga tudi ob staranju in nanj sem po-
nosna. Nič ni bilo samoumevno, z naporom sem
ga vedno podpirala. Zadnja leta mi povzroča ve-
like težave. Nikoli več ne bom zdrava, a mi op-
timizem pomaga, da premagujem ovire in živim
karseda dobro. Tudi slepoto sprejemam in se
učim živeti v temi. In ne nazadnje, dragi moji,
tudi slepa kura zlato zrno najde.

Mentorica Polona Abram se letos od sku-
pine poslavlja. Jeseni se bodo ustvarjalke po-
novno sestale in poiskale novo pot za nadaljnje
delovanje. Dokazale so, da jim poguma in moči
ne zmanjkuje.

Čestitke Poloni za uspešno 13-letno delo, ki
je obrodilo bogate sadove.

Katarina Vuga

Med 24. junijem in 2. septembrom se bo na
ploščadi za občinsko stavbo v Novi Gorici odvilo
več kot sedemdeset dogodkov. Skrbno izbran pro-
gram po vzorcu »za vsakogar nekaj« se tako s paleto
vsebin in scenografije poklanja praznovanju sedem-
desetletnice začetka gradnje mesta Nova Gorica. 

V KUD-u KREA posebno scenografsko pozor-
nost oz. poklon posvečamo brigadirjem in brigadir-
kam, ki so s svojo energijo in zaupanjem v nov jutri
pričeli s polaganjem temeljev in grajenjem prvih
zgradb našega mesta, s čimer nadaljujemo rdečo nit
ob  60-letnici praznovanja, ko smo se brigadirjem po-
klonili že z razstavo fotografij v tunelu Kostanjevica. 

Med vrsto različnih dogodkov pa veseli napove-
dujemo tudi cikel Govorice, ki se osredotoča na naš

Pogovarjali se bomo z dr. Danilo Zuljan Kumar
(ZRC SAZU Nova Gorica) in Marino Cernetic z
Inštituta za slovensko kulturo v Špetru. Večer bo do-
datno obogatila tudi skupina beneških mladih gla-
sbenikov s sodobno glasbo in besedili v domačem
jeziku.

Drage Sukenke in Sukenci, prijazno vas va-
bimo, da se udeležite večera, posvečenega vaši ljubi
sukenščini, in tako prispevate k širjenju ljubezni in
ohranjanju lastnih korenin v tem vedno bolj unifor-
mnem svetu in času, ki nas obkroža. Veseli bomo
vašega prispevka v kakšni zanimivi zgodbi, anekdoti
ali dokumentu. 

KUD KREA 

Literarna prepletanja Sukenščina na poletni sceni
V okviru Kulturnega društva Slavec Solkan

deluje že vrsto let literarna skupina pod
uspešnim mentorstvom Polone Abram. Tudi
letos so se predstavile avtorice s svojimi deli v
točki ZKD Nova Gorica, kjer se enkrat tedensko
sestajajo, si izmenjujejo svoje vtise o prebranih
knjigah, si zaupajo v branje svoje zapise in
doživetja, spletajo ljubezen do lepega. In ta utrip
so izlile v zbornik Znova in znova, v katerem se
je predstavilo petnajst avtoric, med njimi tudi
Solkanka Zofka Nanut. 

Na literarnem večeru sredi aprila je svoja
dela prebiralo trinajst ustvarjalk, kar je hkrati
tudi število let, odkar se skupina srečuje in
ustvarja. Dogajanje je popestrila tolkalna sku-
pina petih mladcev KOMBO B pod umetniškim
vodstvom Zlatka Kaučiča. Ob skrivnostnih zvo-
kih tolkal smo prisluhnili ubesedeni barvitosti
pomladne narave. Zofka je povedala:

Vidim s soncem obsijano marelično drevo.
Popki brstijo in se odpirajo k svetlobi, k toploti.
Vse dehti. Zaslutile so dogajanje v naravi. 
Poiskale so marelico. Vedno več jih je prihajalo
in se nasajalo na odprte cvetove. V zraku je
brenčalo. Hitele so pobirati cvetni prah in opla-
jale. Marelično drevo se je osulo, obiskovalke
so odletele. Ali so oplodile cvetove? Na to bomo
morali še počakati.

Recitacije potem preidejo na čebelji roj, ki
obletava cvetočo češnjo, čebele se strastno pri-
sesajo na rumene regratove cvetove, se oblizu-
jejo, obkrožajo dišeče belo ajdovo polje.
Nazadnje se dvignejo v zrak in bogato bero
odložijo v panj. V svojevrstnem ritmu čebela

Pred osrednjo prireditvijo v Novi Gorici so
člani Goriškega literarnega kluba položili cvetje
k spomeniku pesnika v Gorici, v ljudskem vrtu
in pri spomeniku na Erjavčevi ulici v Novi Go-
rici, kjer so se pesniku poklonili s krajšim reci-
talom. Nadaljevalo se je v Goriški knjižnici z
nastopom uglasbenih pesmi S. Gregorčiča, ki jih
je odlično zapel oktet Vrtnica. Sledila je okrogla
miza, osrednji gost je bil dr. Zoran Božič, ki je
tudi sam sadjar in je prispeval izjemno zanimivo
analizo Gregorčičevih pesmi. Simpatični Matjaž
Ščurek iz znane vinarske družine iz Brd je bil
drugi gost na okrogli mizi, ki pa je tokrat odgo-
varjal na vprašanja dr. Megi Rožič o svoji lite-
rarni in pesniški ustvarjalnosti.

Večer sta popestrili sorodnici, prapra-
nečakinji pesnika Janja Bužinel iz Solkana in
Jasna Čebron, kulturna delavka iz Kopra, ki sta
zbranim zaupali marsikateri spomin na pesnika.

V ozadju pa je tekla projekcija, na kateri so
bile zapisane besede lani preminulega akade-
mika in pisatelja Saše Vuga, ki je bil slavnostni
govornik na prvih Gregorčičevih dnevih pred
sedmimi leti na Gradišču.

Tretji in zadnji dan se je odvijal v »planin-
skem raju« s polaganjem cvetja in recitalom iz
Predsmrtnic Marije Mercina na pesnikovem
grobu ob cerkvi sv. Lovrenca, kjer so se članom

Izzveneli so VII. Gregorčičevi dnevi 2017
Goriški literarni klub GOvoRICA je 2. ju-

nija 2017 na Vrsnem zaključil že VII. Gre-
gorčičeve dneve, ki so tri zaporedne petke
povezali Gradišče nad Prvačino, Gorico in
Novo Gorico ter pesnikov rojstni kraj.

Slogan letošnjih Gregorčičevih dnevov je
bil Pod trto bivam zdaj, posvečeni pa so bili na-
ravi, vinu, zemlji…Na Gradišču nad Prvačino,
ki se ponaša z zelo lepim kulturnim domom na
hribu, kjer v gaju stojita spomenik Simona Gre-
gorčiča in slikarja Josipa Tominca, delo pok. ki-
parja Zmaga Posege, so letos navdušile
družbeno kritične pesmi dua Bakalina iz
Čadrga. Poseben pečat večeru je dal Boris Pan-
gerc iz Doline pri Trstu, ki je bil pobudnik Gre-
gorčičeve poti iz Gradišča v Renče, pesnik in
oljkar ter dolgoletni župan Doline. Z Radivojem
Pahorjem, pesnikom iz Renč, sta ustvarila zani-
miv in duhovit pogovor. Spomin na pesnika pa
na Gradišču, kjer je Gregorčič preživel 22 let,
prenašajo na mlajše generacije; Gradiški slavčki
so se izkazali s svojim kulturnim nastopom.
Člani Goriškega literarnega kluba pa so pripra-
vili recital Gregorčičevih in tudi svojih pesmi.
Zavedajoč se pomena kulture v turistični po-
nudbi Vipavske doline je sodelovala tudi TZ-
TIC, ki je zagotovila predstavitev vin kmetije
Slavček iz Dornberka.

Goriškega kluba pridružili tudi drugi obisko-
valci, tudi iz Solkana. Na Vrsnem, pred pesni-
kovo rojstno hišo, so najprej ubrano zapeli
Dornberški fantje, ki so prišli iz »dežele rajsko-
mile«, program so pripravili otroci iz OŠ
Kobarid, podružnica Smast pod vodstvom
priza devnih mentoric. Navdušili so s svojim na-
stopom, iskrenostjo in prikupnostjo. Prisotne je
pozdravil tudi župan Kobarida g. Kavčič in pra-
pranečak Pavle Gregorčič, ki skrbi tudi za pe-
snikovo rojstno hišo. Recital pesnikovih in
svojih pesmi pa so izpeljali člani Goriškega 
literarnega kluba.

Tri dni trajajočega programa Gregorčičevih
dnevov Goriški literarni klub Govorica ne bi
mogel izpeljati brez vseh sodelujočih in tako ali
drugače vpletenih: Goriške knjižnice FB iz Nove
Gorice, KS Gradišče, KD Gradiškovci, TZ-TIC,
JSKD, ZKD Nova Gorica, Grom d.d. in vseh na-
stopajočih, ki so dodali kamenček v mozaik iz-
jemnih večerov, ki ne ohranjajo zgolj spomin na
pesnika, pač pa ga tudi aktualizirajo, saj postaja
Simon Gregorčič ponovno svetilnik in povezo-
valec Primorcev v tem razkrajajočem času.

dk

Ob spomeniku Simona Gregorœiœa
Foto Darica Leban

Sukenščina še živi
Ob 150-letnici solkanske čitalnice nastaja

zbornik Sukenščina še živi. Obsega slovarček
solkanskih besed in besednih zvez, nekaj anek-
dot, predstavljeni pa sta dve solkanski osebno-
sti, ki sta vsaka po svoje bistveno zaznamovali
podobo Solkana.

V okviru krajevnega praznika bo predstavi-
tev zbornika v četrtek, 31. avgusta, ob 20. uri
na dvorišču Krajevne skupnosti Solkan. Večer
bo popestrila Zofka Nanut z dvema humornima
avtorskima monologoma u sukenščini.

Če se želite nasmejati, se nam pridružite!

Katarina Vuga

Prireditve na poletni sceni privabljajo obisko-
valce. Iz arhiva KUD KREA

ljubi materni jezik in štiri okoliške narečne govore.
Posebno pozornost bomo 7. avgusta 2017 namenili
tudi govoru Solkana, in sicer z večerom Sukenščina
- jezik uəbəlča. O sukenščini, njenem bogastvu in
izumiranju se bomo pogovarjali s Katarino Vuga, ki
bo med drugim ob prazniku KS Solkan konec avgusta
predstavila svoj drugi zbornik Sukenčina še živi, pa z
Jernejem Zavrtanikom, neomajnim in ponosnim Sol-
kancem, in Ano Zavrtanik Ugrin, predstavnico mlajše
generacije, ki še vedno vzdržuje narečno govorico
rodnega kraja. Sklop petih večerov, posvečenih kra-
jevnim govorom, bomo pričeli s pogovorom o slo-
venščini z Andrejko Markočič Šušmelj in Nejcem
Rožmanom Ivančičem, nadaljevali bomo z Jano
Kavčič in njenim projektom spletnega slovarja dor-
nberščine, predzadnji pogovor okrog izdanega slo-
varja renškega narečja bomo izvedli s predstavniki
Društva KUL-TU-RA Renče, cikel pa bomo sklenili
z bogatim večerom, posvečenim briščini ter na-
diškemu in terskemu narečju Benečije. Zofka (v œrnem), foto Martina Trampuæ, JSKD
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Obrazi 70-letne mladenke
Povabili so me na ogled predstave Obrazi in

dogodivščine 70-letne mladenke Nove Gorice, ki
ga je pripravilo Kulturno društvo Slavec Solkan
v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Pravzaprav
sem se veselil obiska na dogodku solkanskih ko-
legov, ne nazadnje tudi zaradi prejšnjega dne, 25.
maja, ki se ga generacije pod jugoslovansko za-
stavo dobro spominjamo po štafeti in praznovanju
dneva mladosti. Morda sem bil takrat resda
mlajši, skoraj odveč mi je bil hrup in papagajsko
besedičenje o zaobljubi mladih takratnemu socia-
lističnemu sistemu. Pa vendar, spomin je ostal in
tistega dne se zvečer navadno oziram po pobočju
Sabotina, ali se bo kakšen plamenček prižgal na
kamnih, sestavljenih v napis Tito, kot so se bakle
na dan zmage 9. maja letos. Pa ne zato, da bi po-
veličeval kult osebe, ampak zaradi iskrice upora,
ki ne glede na leta še vedno žari v meni. V mladih

je zastal dih, nenadoma se nisem več spomnil na-
daljevanja. Sekunde so bile dolge kot hoja v temi,
otrpnil sem. Iz zagate me je rešilo šepetanje verza
iz zaodrja. Zdrdral sem do konca, prehitro,
izrečene besede so dobile drugačen pomen, na
obrazih učiteljev v prvi vrsti sem opazil stisnjene
ustnice, ostali so se nasmihali. 

V nadaljevanju predstave v Kulturnem domu
se je desni del odra prelevil v igro dogajanja na
državni meji s carinsko uslužbenko, miličnico, ar-
hitektom in pomočnikom, švercerjem, kmetom,
nadzorniki, novinarko in mimoidočimi, ki so ho-
teli prestopiti mejo. Glasbeni vložki so bili
časovna podlaga, igralci so s premalo dovršenimi
dovtipi skušali vnesti veselo razpoloženje na odru
v dvorani, vendar igra ni stekla, predvsem zaradi
jezika. Vsi so hiteli pripovedovati v slovenskem
jeziku, namesto da bi uporabljali pogovorno lo-

mevali, denacionalizacija pa je nepremičnino
vrnila nekdanjim lastnikom. 

Bučen aplavz me je predramil iz razmišljanja,
igralci in pevci se zahvaljujejo s prikloni, dogo-
divščine 70-letne mladenke v siju reflektorjev
počasi ugašajo.

Priznati moram, da nisem bil zadovoljen s pri-
kazanim in tuhtal sem, kaj bi lahko vse storili, da
bi lahko večkrat ponovili predstavo. Vsekakor bi
jo lahko dopolnili z video grafično projekcijo in
boljšo svetlobno kuliso, dodelanimi dialogi in z
veliko vaj v primernem prostoru. Čestitamo
vseeno lahko vsem akterjem in sodelavcem za
vložen trud in izvajanja vaj v priložnostnih pro-
storih. Po drugi strani pa je vprašanje o dvorani za
dramsko in druge kulturne dejavnosti v Solkanu
že zguljena plošča. Vsi sosedni kraji imajo dvo-
rano za kulturne prireditve in društva, v Grgarju,
Desklah, celo na Ligu, kjer je sedežev v dvorani
več kot prebivalcev, pa v Šempetru, Ozeljanu,
Šempasu, Bukovici, Biljah, Šmartnem in še in še.
Solkan s 3000 prebivalci pa ne zmore zbrati po-
guma za nekaj, kar je samo po sebi umevno, da jo
potrebujemo. Letos praznujemo 50 let Krajevne
skupnosti, sram me je, da ne moremo praznovati
v lastni dvorani. Z odhodom PDG je res nastala
vrzel, očitke gre naslavljati tudi njegovemu takrat-
nemu vodstvu, ki se niti ni zahvalilo našemu kraju
za štiri desetletja njegovega gostovanja, kaj šele,
da bi organiziralo nadaljnjo uporabo z mentor-
stvom. Očitam pa tudi vsem svetnikom v naši KS
v zadnjih šestih mandatih in vsem vplivnim eli-
tam, da so raje podlegli ali botrovali pritiskom 70-
letne mladenke, ki je posredovala denarna
sredstva na primer za gradnjo pokritega kotalka-
lišča, čez 250 tisočakov, pa za premaknitev želez-
niške postaje, 300 tisočakov, pa za še vedno
neurejene kolesarske steze in ureditev jedra, spo-
menike, za projekte, za študije o prometni ureditvi
in druge. Skromna dvorana tako ostaja na listi
želja in hrepenenja, pa zanjo bi potrebovali manj
kot za streho nad kotalkališčem in premaknitev
postaje. Res da pod to lopo prirejamo prireditve,
a kaj, ko številčni partizanski zbor Pinko Tomažič
iz Trsta, ki je gostoval v oktobru 2016, ni zmogel
preglasiti ropota mimoidočega prometa in vlakov-
nih kompozicij, da ne omenim mnenja pevcev, kaj
so si mislili o organizatorjih.

Čudimo se, da mladi izobraženci odhajajo iz
Solkana in stran od 70-letne mladenke, ki želi
ostati mladostna, spogleduje se čez mejo na vse
kriplje, da bi jo le kdo opazil. Na oni strani trga
Evrope životari Gorica, še bolj stara in še bolj
utrujena. Ulice samevajo, stara poslopja, ki so jih
zadnjič prenovili v času fašizma, propadajo. Pre-
bivalstvo se stara, mlajše generacije odhajajo na
delo drugam, saj je Gorica po odprtju meja izgu-
bila delovna mesta v trgovini, špedicijah in vo-
jaško policijskih službah. Na njihova mesta se
naseljujejo družine iz nekdanjih jugoslovanskih
republik, ki so iskale mir in upanje, družine iz Ro-
munije, Bolgarije in Albanije z željo po boljšem
življenju; v zadnjem času ekonomski migranti iz
Azije in Afrike. Tako Gorica kot njena mlajša se-
stra tostran meje se nista niti malo pripravili na
spremembe, raje sta se ukvarjali z lokalnimi inte-
resi in politikantstvom.

Mladi, posebno tisti z najvišjimi akadem-
skimi naslovi, ne vidijo prihodnosti za delo in bi-
vanje v okrilju 70-letne jubilantke, ki razen
dekadentne igralniške zabave in uradniškega dela
ne ponuja nobenih izzivov; k temu ne bodo pri-
spevali niti znanstveni simpoziji o 70-letni tragi-
komediji. Globalizacijski procesi kruto posegajo
v naše okolje, v zadnjem letu dva simbolična pri-
mera potrjujejo dejstva. Ameriški sklad Apollo je
postal lastnik banke NKBM, ki je nastala iz Ko-
munalne banke Nova Gorica, ustanovljene pred
60 leti in preobražene v Ljubljansko banko leta
1971. Drugi primer je odprtje franšizne restavra-
cije McDonald’s v Qlandiji, deželi nakupov in za-
bave, kot oglašuje na spletu.

Tudi Solkan ne zaostaja trendu oglaševanja,
v dveh minutah vožnje od meje do Solkanskega
mosta, ki edini še lahko kljubuje časovnim spre-
membam, desetine mega plakatov na fasadah
Solkancev vabi in opozarja na priložnosti naku -
povalne mrzlice.

V odlomku besedila iz filma Zgodba o zad-
njem solkanskem mizarju iz leta 2008 se uvodni
tekst nanaša na bolečino izgube solkanskega
polja tudi zaradi izgube identitete kraja, kar
občutimo še danes.

Solkansko polje, prostrana ravan, spomladi
posejano s cvetočimi češnjami in zelenimi vino-
gradi, čudnih in nepravilnih oblik, sem in tja za-
sajenih v nekakšno šahovsko polje, kot da bi
morali do zadnje krpice zapolniti zemljo ob levem
bregu Soče. Morda je to idilično pokrajino opa-
zoval Edvard Rusjan, ki je na krhkih krilih še po-
skusnih zrakoplovov za nekaj minut poletel v
nebo. Morda je občudoval zeleno polje, cvetoča
drevesa,rumene njive, zeleno modro reko. Morda
je čutil veter, ki se je z reko priklestil iz Soške do-
line in skušal dvigniti leseno plovilo s platnenimi
krpami. Morda si je želel leteti višje od Svete
Gore, Škabrijela in Sabotina. Niti slutiti ni mogel,
da bodo njihova zelena pobočja le nekaj let ka-
sneje vsrkala kri deset tisočih uniformiranih ne-
dolžnih mladeničev. Morda si je želel poleteti do
kamnitega velikana, spustiti se pod veličastni
most, pozdraviti sopihajočo lokomotivo in zeleno
modro reko in odjadrati proti morju.

Ob vznožju hribov, kjer se bregovi Soče strmo
in skoraj odrezano spustijo proti mrzli vodi, se
krčevito upira Solkan, jako stara vas na Go-
riškem. Zadnjemu čuvaju zeleno modre igrive
reke se Soča spoštljivo pokloni na solkanskem
polju, kot nalašč zavije v dolg ovinek, da
upočasni korak, še preden zapusti slovensko zem-
ljo. Plemeniti in naravni dolžnosti, da varuje bi-
stro hči planin, pa so ljubosumneži Solkanu in
njegovemu polju naložili nezasluženo pokoro. 

Solkansko polje je bilo zeleno in hkrati
krvavo rdeče. Zeleni so bili travniki, vinogradi in
vrbe, rdeče so bile češnje, rdeč je bil sončni
zahod in rdeč je bil mak. Drobcena in plaha bilka
je bila edina, ki je v objemu žitnih polj svobodno
mahala z živordečimi cvetovi.

Solkansko polje so po črnih, temnih časih
večkrat delili, brez dovoljenja, brez sramu. Na po-
lovici polja, ki se je širilo proti Panovcu in Krom-
berku, je zraslo novo mesto, Nova Gorica, druga
polovica pa je še vedno polje, manj zeleno kot
nekoč in še manj rdeče. Leta devetnajsto sede-
minštirideset so zavezniški vojaki brez preverjanja
lastništva preprosto začrtali mejno črto. Solkanci,
lastniki polja, kmetje, rokodelci in obrtniki so
lahko le nemočno opazovali nerazumljivo početje.
Čeprav so bila v ozadju težka pogajanja o usodi
naših krajev in ljudi, je trda usoda še enkrat uda-
rila po Solkancih. Do lastnih polj in njiv so morali
prečkati državno mejo, pohlevno pokazati dvola-
stniško prepustnico in upoštevati urnik strogih ju-
goslovanskih carinikov in laških financarjev, ta je
bil bolj prilagojen državnim uradnikom kot kme-
tom in lastnikom, ob nedeljah in italijanskih praz-
nikih je bila rampa zaprta.

Slovensko polovico solkanskega polja so sko-
raj istočasno zasedle delovne brigade in ob ma-
gistrali, ki je segala od Ščeden do obronkov
Panovca, so počasi, vztrajno, tudi s pomočjo
udarniških pesmi, nastajali obrisi novega mesta.
Nova Gorica naj bi nadoknadila izgubo Gorice,
izgubo prepletenih niti življenj in spominov na
Goriškem. Mar res?

Tisočletni Solkan, znan po Kamnitem veli-
kanu, a še bolj po Solkancih, čvrstih in upornih,
trmastih in iznajdljivih, je tako nehote moral po-
soditi zemljo in tistih nekaj raznolikih hiš ob edini
cesti za Posočje, da se je novo oklicano mesto
lahko sploh rodilo. Ne nazadnje so kraju zakrili
ime in še preden se je Soška cesta dotaknila po-
kopališčnega zidu, so občinski uradniki postavili
tablo z napisom Nova Gorica. V resnici je vas po-
stala začasna kulisa za bodoče mesto, uporabili
so vse mogoče stavbe, hiše in prostore, da so na-
stanili ambulanto, reševalno postajo, gasilce, mi-
lico, pošto, občinske in krajevne urade.

Mnogim, rojenih v tem času v Solkanu (tudi
meni), je matični urad v rojstni list zapisal kraj
rojstva Nova Gorica, še bolj absurdno je bilo, da
so rojenim pred drugo vojno zaznamovali ime
rojstnega kraja z imenom mesta, ki ga še dolgo
zatem nikjer ni bilo. 

Miran Brumat, tekst in foto

Solistka Polona K. Pavlin, solist Domen Kozinc

letih smo se upirali z nošenjem jeans oblek in dol-
gih las, s poslušanjem uporniške glasbe in odo-
bravanjem avantgardnih gibanj, z govori, kako je
vse zadrto in nesvobodno. Prepričan sem bil, da
sem to iskrico upora, ki ne pomeni nič drugega
kot misliti z lastno glavo, predal otrokom. Ne
morem pa zaznati te iskrice v mladih, njihovega
kljubovanja in iskrenosti. Če to pomeni resigna-
cijo, se nam slabo piše, če pomeni le preziranje
starega, je še upanje, v kolikor se niso zaobljubili
gospodu Googlu in gospe Globalizaciji.

Po socialnih omrežjih so fotografe res obve-
stili o prižiganju plamenic na Sabotinu, a po
dveurni zamudi so pred polnočjo izstrelili le nekaj
barvnih raket, ki so se s pokom razblinile, kot se
je utrinek na mladost.

Toliko večja je bila želja po potešitvi na pred-
stavi naslednjega dne v Kulturnem domu v Novi
Gorici. Pred blagajno so se v množici glasno pre-
rivali starejši in z dvignjenimi rokami mahali
proti osebju, kot da bi zmanjkovalo prostih se-
dežev. V gneči sem se čudil zagnanosti, ki je me-
jila na upornost, iskrica je zažarela. Udobno sem
se namestil na skrajnem robu vrste in stisnil fo-
toaparat, kot da bi bil strelni pripomoček. Dvo-
rana je bila polna, v majhnem iskalu naprave so
bile glave kot popki cvetic, ki čakajo na razcvet.
Začetek je bil spodbuden, glasbenik s harmoniko,
solista s pionirsko titovko na glavi s plaho pod-
poro pevk zbora Slavec sta suvereno in melo-
dično ubirala znane napeve in himne takratnega
rojevanja mesta. 

Spomnil sem se svojega prvega nastopa v
kino-gledališki dvorani, takrat so vrli občinski
možje uradno preimenovali kraj Solkan v Novo
Gorico. Z modro čepico in rdečo rutico okrog
vratu sem kot novopečeni pionirček stal ob
sošolki pod velikim grbom s šestimi baklami in
napisom Avnoj 29. nov.1943. Z odra sem bolščal
v publiko, zaslepljen s svetlobo starih žarometov.
V mislih sem ponavljal besedilo domoljubne
pesmi, bitje srca je bilo hitrejše od zlogov besed.
Ob znaku sem iztulil prvo kitico, naslednji hip mi

kalno primorščino ali govorico drugih krajev. Ne-
kateri so izstopali in nekajkrat smo se obiskovalci
prisrčno zasmejali ob posrečenih komičnih situa-
cijah. Dogodivščine ob pomembnih dogodkih
mesta, ki jo je obljubljal naslov, so postale bolj
parodija, v nekem smislu tragikomedija 70-let-
nega obdobja mesta.

Spet me je spomin preselil na oder dvorane
Primorskega dramskega gledališča v Solkan. Bilo
je leta 1973 in Tone Peršak, današnji minister za
kulturo, je kot režiser na oder postavil Shakespea-
rovo tragedijo Koriolan v prevodu Otona Zu-
pančiča. Oder je bil premajhen za 18
profesionalnih igralcev in skoraj 10 srednješol-
skih statistov, ki so nas navlekli v kostume rim-
skih vojščakov s sabljami in bojnimi fanfarami.
Režiser, takrat dolgolasi mladenič, poln idej in de-
lovne vneme, je verjetno prvič v živo režiral s to-
liko ljudmi in rekviziti na tako majhnem odru. Po
dolgih pripravah je bila tragedija v petih dejanjih
pripravljena za triinpolurno premiero. Teksta je
bilo preveč in igralci so pod pazduho nosili
skripta, izstopali so Janez Starina, Iztok Jereb,
Stane Leban, Ivo Barišič, Tea Glažar, Metka
Franko in drugi. Statisti smo se učili trobiti v fan-
fare in vihteti meče, vzklikati in ponavljati sku-
pinsko deklamacijo, hkrati še spreminjati
domiselne kulise. Preveč je bilo vhodov na oder,
gledalci so se dolgočasili ob predolgi predstavi,
iz tragedije je zaradi nespretnosti na majhnem
odru nastala komedija. Prvo predstavo je gleda-
liški kritik Andrej Inkret dobesedno raztrgal. Še
20 let je ansambel PDG prirejal predstave v teh
prostorih, tudi z izjemnimi postavitvami, leta
1980 z Dogodkom v mestu Gogi,vmes so bile šol-
ske prireditve, zbori krajanov, vse do leta 1994,
ko se je PDG preselilo v novo stavbo, v palačo
Talije in Melpomene, muze komedije in tragedije,
če si sposodimo grško mitologijo. Oder gledališča
je med največjimi v Sloveniji, z odlično tehno-
loško opremo, pred nedavnim so zgradili še novo
malo dvorano v sklopu objekta. Izpraznjeni pro-
stori na Trgu Jožeta Srebrniča so nekaj časa sa-
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Uspeh članov ŠK Twist S sošolci v neznano
Sošolci, ki smo lani praznovali jubilejno 50-

letnico zaključka šolanja na OŠ Solkan,  smo
kar dobro povezani. Še vedno se redno
srečujemo vsak prvi in tretji četrtek v mesecu.
Vsako leto gremo v mesecu maju na izlet. Tako
smo se tudi letos 11. maja odpravili na že osmi
izlet, tokrat v neznano. Organizacijo in izvedbo
izleta je ob pomoči sošolk prevzel naš sošolec
Marinko Pintar.

V četrtek zjutraj je manjša skupina vstopila
na častitljivo star Marinkov avtobus na nekdan-
jem OKAP-u, večja pa na Goriščeku. Skupaj se
nas je zbralo 18. Šele na avtobusu smo izvedeli,
da gremo v Benečijo. Najprej smo se peljali
skozi Kanal, Lig na skrajni zahodni rob 
Goriških Brd do cerkve sv. Kancijana v Britofu
pri Ukanju. Cerkev je bila zgrajena v 16. sto-
letju v poznogotskem slogu in je pravi biser. Še
posebej je dragocen njen rezljani krilni oltar kot
eden izmed redkih primerkov naše dediščine iz
obdobja gotike. Zdaj v cerkvi lahko občudu-
jemo le kopijo dragocenega izvirnika. Še preden
smo nadaljevali pot, smo se pogostili z eno
najljubših malic iz šolskih dni, in sicer s
sendvičem z mortadelo. Marinko nas je spretno

zgrajena v poznogotskem slogu, v notranjosti
hrani čudovite freske iz 12. stoletja, ki so bile
obnovljene leta 2002. Pred kosilom smo se usta-
vili še na kavici v Stari gori. Kosili smo pod Ko-
lovratom v gostišču Osteria al Colovrat, in sicer
domače njoke z mesnim ragujem oz. omako iz
zelišč. Po okusnem in kar nasitnem kosilu smo
nadaljevali pot do vasice Hlodič (Clodig), kjer
smo si v Muzeju Mario Ruttar ogledali zelo bo-
gato zbirko starih predmetov. Lastnik, ki je že
vse življenje strasten zbiralec starin, nam je
vneto pripovedoval o nekdanji uporabi predme-
tov, tako da so ti kar zaživeli v naših glavah. V
svoji zbirki hrani predmete iz raznih časovnih
obdobij in različnih področij človeške dejavno-
sti, npr. iz vojn, obrti, kmetijstva, za dom itd.
Navdušeni smo bili nad obsegom zbirke in ple-
menitim delom zbiratelja, ki vneto skrbi za
ohranjanje kulturne dediščine. Pot smo nadal-
jevali do Špetra, kjer smo obiskali novi muzej
SMO (Slovensko multimedialno okno), ki pri-
kazuje kulturno krajino od Mangarta do
Tžaškega zaliva v inovativni obliki - skozi pri-
poved in ne več s pomočjo predmetov. Nav-
dušeni smo bili nad aktivnostjo in zavednostjo

Člani Športnega kluba Twist Nova Gorica s sedežem v Solkanu (22 članov) so v letošnjem letu po-
stali del slovenske reprezentance v cheerleadingu in cheer plesu in so zastopali naše barve na ne-
davnem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v Orlandu na Floridi od 21. do 23.4.2017. Slovenija
je v celoti tekmovala v štirih kategorijah, naša dekleta pa so bila udeležena v treh, in sicer:

Obisk Jožka Bašina

Lani decembra smo se v hotelu Sabotin zbrali solkanski prvošolci iz leta 1956-57. Po okroglih šestde-
setih letih smo praznovali še visok osebni jubilej naše prve razredničarke - tršice Silvane Boltar. Zapeli
smo Zdravljico in se na koncu skupaj fotografirali. In seveda ob takem prazniku brez torte ne gre.

Jože Zavrtanik

Članska dekliška skupina 5 nivo
(senior allgirl elite)  - 3. mesto;
skupino je sestavljalo 20 deklet, od tega 
17 deklet iz ŠK Twist

1. Ana Janko
2. Tana Prinčič
3. Vesna Božič
4. Nika Fortin
5. Pia Podobnik
6. Taja Podobnik
7. Katarina Čubej
8. Anja Zavrtanik
9. Špela Slejko

Trenerka Nika Kogoj - pomočniki vsi ŠK Twist:
Matjaž Gerbec, Lina Kogoj, Andrej
Nedeljković in Jaka Rijavec

Članska freestyle pom skupina - 4. mesto;
skupino je sestavljalo 17 deklet, od tega
4 dekleta iz ŠK Twist

1. Nastja Lakner
2. Nina Srebrnič
3. Zala Taljat
4. Urša Furlan

Trenerka Sausan Julević

Članski cheer hip hop par - 6. mesto

1. Nastja Lakner
2. Nina Klinec

Trenerka Danijela Nedeljković - ŠK Twist

Æenska Cheerleading reprezentanca, Arhiv ICU

vozil po ozki, vijugasti cesti ob mejni reki Idriji.
Ustavili smo se na italijanski strani v kraju Pra-
protno na posestvu Ronco Severo. Gospodar
vinogradnik nam je postregel z oranžnim pino-
tom, belim furlanskim, črno rebulo in merlo-
tom. K izbranim vinom se je seveda lepo podala
domača salama in sir ter biološko pridelano
oljčno olje – vse iz Marinkove košare. Kar
rožnate volje smo ponovno vstopili na avtobus
in nadaljevali pot. V obcestni vaški trgovini
nam je Marinko kupil še lokalno specialiteto,
ocvrte orehove štrukeljce. Ustavili smo se v
majhnem zaselku Teje (San Pietro de Chiaz-
zacco). Tam nas je pred cerkvico Pieve di San
Pietro Apostolo sprejel gospod Moreno, sin iz-
seljenca iz Nadiške doline, ki je v času krize
odšel služit kruh v rudnik v Belgiji. Cerkev je

naših sonarodnjakov v zamejstvu. Ponosni smo
in cenimo njihovo odgovornost in prizadevanja
za ohranjanje slovenske kulture, običajev in je-
zika na tem območju. Ustavili smo še na večerji
na kmečkem turizmu v Neblem, kjer so nam po-
stregli z jagnjetino izpod peke. Po povratku v
Solkan se kljub pozni uri še nismo mogli ločiti.
Odšli smo še na pokušino vin v Marinkovo klet.

Izlet je bil v vseh pogledih bogat in enkra-
ten. Niti dež, ki nas je kar nekaj časa spremljal,
ni mogel pokvariti našega druženja. Naj-
važnejše pa je, da smo bili skupaj in smo si tako
polepšali dan. V imenu vseh udeležencev
čestitke in iskrena hvala Marinku za prijeten
izlet. Računamo nanj tudi za naslednje leto.

Vidojka Harej

Dvojni praznik 

10. Tajda Leban
11. Neža Rokavec
12. Kristi Mikulin
13. Lara Žarkovič
14. Kristin Šuligoj
15. Nika Skrt
16. Bojana Ristič
17. Lina Ivana Benedetič

Vsi trije rezultati so za Slovenijo zgodovinski, saj tako visoko v tehh kategorijah še nismo bili.
Članska freestyle skupina je bila s 4. mestom tudi najboljša evropska reprezentanca. Plesni par se
je prvič prebil v finale, poleg tega pa je prvi par na svetu, ki je v finale prišel kot dekliški par.

Danijela Nedeljković

90-letnica tovariøice Silvane Boltar
Foto Valter Pavlin

Jožko Bašin, Solkanec, je že vrsto let varovanec VDC Nova Gorica. Je na vozičku in sam ne
more na pot. Zaželel si je, da bi po dolgem času spet obiskal Solkan, zato so ga na KS povabili na
obisk, mu omogočili ogled nove železniške postaje Solkan in z njim preživeli nekaj prijetnih uric. 

KS Solkan, foto Tatjana Černe
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Na topel pomladni dan se je na pokritem ko-
talkališču v Solkanu odvijala že tradicionalna
prireditev Šepet pomladi, letos že šesta zapored.
Otroški pevski zbor nas je pod vodstvom go-
spoda Mateja Petejana s pesmijo popeljal med
šolske klopi. Tema dogodka je bila namenjena
naši šoli, saj v kraju obeležujemo častitljivo
obletnico – 160 let začetka organiziranega šol-
stva v Solkanu. O zgodovini naše šole je spre-
govoril ravnatelj gospod Marijan Kogoj. Med
prisrčnim otroškim petjem smo lahko prisluhnili
trem učiteljicam z naše šole, Boži, Matejki in
Mojci, ki že 20 let prepevajo pod imenom Kre-
snice, ob kitari jih je spremljal gospod Jadran
Bratuž. Učenec Rok Šuligoj je na harmoniki
skupaj z očetom Petrom zaigral Avsenikove
Spomine, ki so nas v mislih povedli v stare čase,
ko smo kot brezskrbni otroci nabirali znanje v
šoli. Učenci 1. in 2. razreda so se razigrano
predstavili z otroško pesmijo ter rajalnim ple-
som Rdeče češnje in Bela lilija. Petošolci so ob
udarjanju s kamenčki zapeli staro ljudsko pesem
in zaplesali, tako kot so nekoč plesale naše ba-
bice in dedki. Tretješolci so nam na šaljiv in hu-
domušen način povedali različne izštevanke in
reke v solkanskem govoru. Na koncu pa so za-
peli solkansko himno, ki jo je zapisala gospa
Mimica Peršič. 

Prireditev Šepet pomladi – stoji učilna zidana

Med nastopajočimi niso bili le sedanji
učenci, ampak tudi učenci, ki so nekoč obisko-
vali našo šolo ter z nami delili prijetne spomine
nanjo. Prvi je spregovoril gospod Vladimir
Čadež, sledil mu je gospod Branko Marušič in
gospod Jožko Kancler, spomine s Podružnične
šole Trnovo je obudila gospa Patricija Šulin, z
grgarske podružnice pa gospod Bojan Doljak. 

Program sta izvrstno in sproščeno vodila pe-
tošolca Neža Bucik in Ivan Ugrin. 

Za tako dovršeno prireditev se velja zahvaliti
vsem nastopajočim, povabljenim gostom - nek-
danjim učencem naše šole, gospodu ravnatelju
ter vsem učiteljem in delavcem šole, ki so spletli
pomladni dogodek v popolnost. Zahvaljujemo se
KS Solkan in TD Solkan, brez katerih naših pri-
reditev v kraju ne bi bilo, in seveda tudi kraja-
nom, da so se tega jubilejnega dogodka udeležili
v tolikšnem številu. 

In kot pravi naš učitelj glasbe: »Skupaj smo
kot mozaik, ki riše to veliko sliko življenja, vsak
od nas je svojstven in nepogrešljiv v taki celoti.
Še bomo delali dobro.«

Druženje s starši in krajani se je zaključilo v
prijetnem pomladnem šepetu.

Erika Grosar

Ob 160-letnici organiziranega
šolstva v našem kraju

Že kar nekaj let ob tem času naša šola v so-
delovanju s KS in TD Solkan pripravi na pokri-
tem kotalkališču prireditev, ki ima vsako leto
nekoliko drugačno rdečo nit. Letos je poudarek
na 160-letnici organiziranega šolstva v našem
kraju.

Šolski sistem je eden najpomembnejših do-
sežkov pri kulturnem razvoju narodov in temel-
jni element sodobnih državnih tvorb zadnjih 200
let. Tudi na našem področju ni bilo nič drugače.
Da so razsvetljenske ideje cesarice Marije Tere-
zije o obveznem osnovnem šolstvu prišle do
Solkana, je preteklo dobrih 50 let. A ti prvi po-
skusi leta 1825 še niso bili uspešni. Tudi po-
skuse župnika Filipa Perica čez slabih 20 let še
ne moremo šteti za začetek pravega šolstva.
Tako je šolsko leto 1856/57 tisto, ki pomeni
uradni začetek organiziranega šolstva v Sol-
kanu. Število učencev je naraščalo in se bližalo
številki 200. V začetku 20. stoletja so se zato
naši predniki odločili, da bodo zgradili nov
hram učenosti kot simbol napredka in zagoto-
vilo boljše prihodnosti za svoje otroke. Po več
desetletjih poučevanja na različnih koncih po
Solkanu je 1905 na današnji lokaciji zrasla lepa
nova šolska stavba s šestimi velikimi učilni-
cami. Žal je že po desetih letih to plemenito po-
slanstvo prekinilo grmenje italijanskih topov in
zaradi bližine soške fronte so morali ljudje v be-
gunstvo, šola pa je bila v nadaljnjih bojih hudo
poškodovana. Po končani vojni in vrnitvi iz be-
gunstva je ljudi pričakal porušen kraj in nova,
nič kaj prijazna italijanska oblast, ki si je za
glavni cilj zadala čim hitrejše poitalijančenje
novo pridobljenih ozemelj. Šolo so sicer obno-
vili in celo dozidali dve učilnici, toda pouk je
potekal zgolj v italijanščini in izvajali so ga pre-
verjeni italijanski učitelji. Tudi v drugi svetovni
vojni je bila šolska stavba poškodovana, a so jo
marljivi krajani hitro popravili in že jeseni 1945
je stekel pouk – sicer v slovenščini, a še vedno
pod zavezniško vojaško upravo. Šele po vrnitvi
Primorske k matični domovini 1947 zaživi pouk
v vseh pogledih. Solkan postane začasni center
novega goriškega okraja s številnimi uradi in
ustanovami. Na šoli je že preko 300 otrok. Po-
membna prelomnica v razvoju naše šole je tudi
leto 1959, ko je uvedena osemletka. Takrat so
naši šoli priključene tudi šole na Trnovski in
Banjški planoti. Na svečani prireditvi je bil tudi
pisatelj France Bevk. Število učencev je naraslo
na dobrih 500. Pouk je bil dvoizmenski in pote-
kal je tudi v začasnih prostorih nad stavbo
AMD. Tako ni šlo več naprej. 1971 je bil refe-
rendum za samoprispevek za izgradnjo nove
šole. Velika večina je bila ZA in 1976 smo dobili
novo moderno šolo s telovadnico po načrtih do-
mačina arhitekta Tomaža Vuge. Adaptirano in
nadgrajeno je bilo tudi staro poslopje in zgrajen
je bil še nov vrtec… Novi prostorski pogoji so
omogočili enoizmenski pouk, podaljšano bi-
vanje, interesne dejavnosti in več športnih ak-
tivnosti ter likovno galerijo v avli.

V osemdesetih letih je šolo obiskovalo
preko 800 učencev - pokrivali smo namreč tudi
del Nove Gorice. Od takrat dalje število učencev

upada, saj smo omejeni na določen šolski okoliš,
naravni prirastek prebivalstva pa vemo, kakšen
je. Tudi zato z uvedbo devetletke v letu 2003
nismo imeli večjih težav. Čeprav smo šola, ki
dokazano deluje že od leta 1856 in živimo v
kraju, ki je bil v pisnih virih prvič omenjen leta
1001, naša pozornost ni usmerjena zgolj v pre-
teklost, ampak predvsem v prihodnost, saj da-
jemo poudarek naprednim pedagoškim
metodam dela s smiselnim vključevanjem so-

Petoøolci pleøejo, kot so nekoœ plesale naøe babice in dedki.  Foto Vasja Podbrøœek

Ravnatelj s povabljenimi gosti, nekdanjimi uœenci naøe øole
Foto Vasja Podbrøœek

dobnih tehnologij. Mogoče kdaj tudi nismo prav
razumljeni, a to je prihodnost našega izo-
braževalnega sistema. Imamo zares velik šolski
okoliš, ki poleg naselja Solkan obsega tudi
večji del Banjške in Trnovske planote. Na ra-
zredni stopnji to področje pokrivata podružnični
šoli Grgar in Trnovo. Povsod imamo poleg šole
tudi enoto vrtca. Kljub stalnemu upadanju šte-
vila otrok imamo trenutno še vedno 26 oddelkov
s cca 570 učenci in 9 oddelkov vrtca z okrog 160
varovanci. Za nemoteno delo na vseh področjih
v zavodu skrbi cca 100 zaposlenih. V nadalje-
vanju šolanja in na raznih tekmovanjih
naši učenci dosegajo dobre rezultate. Z
vključevanjem v različne državne in medna-
rodne projekte skušamo ohranjati dosežen nivo
in ga še nadgraditi z znanji in veščinami, ki jih
bodo naši učenci potrebovali za uspešno delo-
vanje v sodobni družbi 21. stoletja.

Na koncu velja še enkrat iskrena zahvala
vsem zaposlenim, sedanjim in nekdanjim delav-
kam in delavcem, ki so v vseh teh letih po svojih
najboljših močeh pomagali pri delu in uspešnem
reševanju pedagoških in drugih problemov, ki
jih ni bilo malo. Zahvaljujem se tudi organiza-
torjem, nastopajočim in gostom na prireditvi, da
so letošnji Šepet pomladi posvetili jubilejnemu
letu. Ne nazadnje se zahvaljujem tudi staršem,
da nam v teh prizadevanjih stojite ob strani. 

Marijan Kogoj

Marijan Kogoj, ravnatelj OØ Solkan
Foto Metka Nunœiœ

Zelo smo ponosni, ker smo Solkanci in v le-
tošnjem šolskem letu praznujemo 160-letnico
naše šole. Praznovanje obletnice prepletamo z
dejavnostmi med poukom. Na naši šoli dajemo
velik poudarek branju in tekmovanju za bralno
značko. Prva mentorica bralne značke je bila
učiteljica slovenščine gospa Marica Nakrst, ki
je pred natanko petdesetimi leti, v šolskem letu
1966 / 67, zaorala ledino. V zadnjih 22 letih je
naše učence obiskalo 35 literarnih ustvarjalcev,
v gibanje Bralna značka je bilo vključenih 9200
učencev tekmovalcev, ki so skupno prebrali 46
000 knjig! Zato se ob tej prožnosti najlepše zah-

valjujem vsem učiteljicam mentoricam, ki nas
spodbujajo pri branju!

Iskrena hvala tudi gospodu ravnatelju in
knjižničarki, ki nam to omogočata! Veseli smo
in počaščeni, da se je našemu povabilu na za-
ključno prireditev odzval mladinski pisatelj,
basnopisec in nekdanji predsednik Društva
bralna značka gospod Slavko Pregl. V knjigi
Odprava Zelenega zmaja, ki smo jo pred dvema
letoma prejeli vsi sedmošolci v sklopu projekta
Rastem s knjigo, ste zapisali, da je za uspeh v
življenju treba delati, biti pošten in strpen,
spoštljiv do soljudi in narave, da lepo vedenje

ni odveč in da razumno spodoben jezik ne škodi. 
Prav to smo spoznavali in še spoznavamo

pri projektu Rastoča knjiga. Zapisali ste tudi, da
knjigo, ko jo preberemo, lahko uporabimo kot
pripomoček, s katerim lažje pridemo do marme-
lade na polici. Sporočilo je zelo jasno: Knjige
nam pomagajo, da dosežemo več. Zamislimo si,
kako visoko bi segli s knjigami, ki smo jih pre-
brali v teh letih na naši šoli.  Prireditev sta po-
vezovali učenki Neja in Meri.

Vlasta Skok

Zaključek bralne značke

Nekdanja uœiteljica sloveøœine na OØ Solkan
gospa Marica Nakrst s pisateljem Slavkom

Preglom ob zakljuœku sreœanja z mladimi bralci
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Sončkove male olimpijske igre

Prvega junija je travnik v Novi Gorici pred
mestno občino pisano zaživel s številnimi špor-
tnimi dejavnostmi in drugimi delavnicami, ki so
razveseljevale naše učence od 1. do 3. razreda
ter številne druge, ki so se v mesto pripeljali z
avtobusom. Vsa pohvala izurjenim in zavzetim
organizatorjem ŠD Sonček in njihovim pokrovi-
teljem, ki že vrsto let skrbijo, da naši otroci brez-
plačno uživajo, spoznavajo in preizkušajo
različne športne aktivnosti. Pester in bogat pro-
gram Sončkovih malih olimpijskih iger je dogo-
dek, ki bi ga morali vsako leto že tradicionalno
uvrstiti med najpomembnejše za naše najmlajše.
V sproščenem in športnem duhu so učenci urili
gibalne veščine, se preizkušali v drugačnih ak-
tivnostih, takšnih, ki jih šola ne ponuja, tekmo-
vali so sami s seboj, se veselili zmag in
dosežkov, saj je vsak, ki je sodeloval, prejel na-
grado za izkazan trud. Srečali so se z vrhunskimi
športniki, bili so zelo motivirani, navdušeni in
sproščeni. Male olimpijske igre so se uspešno
zaključile s spustom legendarnih padalcev. 

Zahvaljujemo se ŠD Sonček in gospodu Mi-
ranu Franku, da organizirajo tako vrhunske
športne dogodke ter skrbijo za naše otroke, ki v
športu uživajo, širijo dobro voljo in smeh. 

Erika Grosar

Kaj so o tem dogodku povedali učenci:
V četrtek, 1. 6. 2017, smo imeli športni dan.

Peš smo se odpravili v Novo Gorico na Male
olimpijske igre, ki jih je organiziral ŠD Sonček.
Na travniku pred mestno hišo so nas že čakali
številni športniki. Najprej smo pretekli progo,
nato smo šli na skakalnico. Tam so nas opremili
s smučkami, čelado, hlačami in majico. Ko smo
odskakali, smo dobili pašteto Argeto. Če nisi bil
prav spreten, si padel na nos. Preizkusili smo se
v metu letečih krožnikov, ki smo jih metali na
koš. Na vojaškem poligonu smo se zelo zaba-
vali. Pobarvali so nas z barvo. Za nagrado sem
dobila kemik. Na koncu dogodka so s helikop-
terja skočili padalci in se spustili med nas na
travnik. Zelo mi je bilo všeč. 

Meri Koglot, 3. b

Prvi smo prispeli na Sončkove igre v Novo
Gorico. Najprej smo se preizkusili v teku, kjer
je bil vsak zmagovalec, vsak je prejel diplomo
in medaljo. Nadaljevali smo na skakalnici veli-
kanki, z metom letečega diska, košarko ter ak-
tivnostmi, ki so jih predstavljali vojaki. Najbolj
všeč mi je bilo, ko smo šli na skakalnico. Tam
so nas oblekli, nam dali čelado, smučarske
čevlje in prave smuči. Ker smo bili prvi, smo
lahko skočili petkrat. Enkrat mi je uspelo pristati
na nogah. Na delavnici z vojaki smo imeli šta-
fetne igre. Premagovali smo različne ovire v
oteženih razmerah. Kot prave vojake so nas tudi
pobarvali. Na koncu so nam podarili različna
vojaška darila. Pri košarki smo imeli različne
poligone, najbolj mi je bil všeč zadnji, kjer smo
morali hoditi po zviti vrvi in preskočiti ovire.
Na trampolinu je bilo zelo zabavno, saj smo ga
morali z žogo zadeti in žogo vreči na koš. Metali
smo leteče krožnike in z njimi zadevali v cilj.
Bilo je zelo lepo, vendar vroče. Bila sem zelo
zadovoljna in vesela. 

Julija Zobec Urbančič, 3. b

Zbrali smo se na ploščadi pred knjižnico
Franceta Bevka v Novi Gorici, kjer nas je poz-
dravila maskota ŠD Sončka in organizatorji. Na
travniku so bile različne športne aktivnosti,
nekaj smo jih preizkusili. Tekmovali smo v teku.
Šli smo na smučarsko skakalnico, metali smo
leteči disk, preizkusili vojaško progo, igrali
košarko… Najbolj mi je bilo všeč na vojaški
progi. 

Pohvalil bi, da je bilo vse brezplačno, da
smo ob opravljeni nalogi dobili nagrado in da
so se dobesedno zelo potrudili, da smo se imeli
čudovito.

Matic Gorjan, 3. b

Sodelovali smo na Malih olimpijskih igrah
v Novi Gorici. Najprej smo se preizkusili v teku.
Potem smo šli skakat s skakalnice, metat leteči
disk (frizbi), nadaljevali smo s košarko in s po-
ligonom pri vojakih. Imel sem se zelo lepo.

Aleks Sterle, 3. b

Viri energij in prihranki
31. maja so učenci 4. in 9. razredov sodelo-

vali na tehničnem dnevu z naslovom Viri ener-
gij in prihranki. Tehniški dan je potekal v
osmih skupinah, ki so imele različne teme.

Prva skupina je preučevala izpust CO2 pri
izgorevanju. Tu so najprej odšli na pokopališče
v Solkanu, prešteli grobove in sveče. Nato so
izračunali izpust CO2 pri eni sveči in zmnožili
s številom sveč na pokopališču.

Druga skupina je imela naslov Izguba elek-
trične energije in virov na naši šoli. Učenci so
računali porabo vode, električne energije in sve-
tlobe na šoli, podatke pa so vpisovali na
računalnik.

3. in 4. skupini sta se ukvarjali s sončno
energijo. Opazovali so sonce kot vir energije.
Tu so izdelovali manjše hišice, na katere so pri-
trdili sončne celice, ki služijo prižigu luči v njej.

5. skupina je skupaj s 6. skupino opozarjala

na prihranke in izdelovala znake za luči, ki so
jih prilepili na stikala.

7. skupina je delovala na temo Geotermalna
energija. Izdelali so maketo geotermalne elek-
trarne in se pogovarjali o njej.

8. skupina je hotela izvedeti kaj več o sončni
energiji v domačem kraju. Opazovali so, katere
hiše v Solkanu imajo na strehah sončne celice
ali kolektorje. Glede na to so izdelali plakat o
sončni energiji v Solkanu.

Vsi učenci so se na tehničnem dnevu
počutili zelo dobro, sproščeno, ekstravagan-
tno… in pri tem pridobili veliko koristnih iz-
kušenj. Med seboj so zelo sodelovali, saj so
devetošolci pomagali mlajšim pri delu in ustvar-
janju. To je okrepilo tudi njihove medsebojne
odnose.

Taja Stibilj, 6. r

V prejšnji številki našega časopisa je dr.
Branko Marušič objavil zanimiv članek Maršal
Josip Broz v Solkanu, v katerem opisuje dogo-
dek, ki je šel popolnoma v pozabo. Spodbudil
me je, da sem tudi sam pobrskal po svojih že
malo zarjavelih spominih.

Ponovno se mi je pred očmi zavrtela slika
dogodka, o katerem sem mnogokrat razmišljal,
a nisem bil več prepričan, ali se je resnično zgo-
dil ali pa sem le nekoč o njem sanjal. Brankov
članek me je prepričal, da nisem.

Zato bi se mi zdelo zanimivo, da bi o takih
pozabljenih dogodkih zbrali čim več pričevanj
še živečih udeležencev in s tem dopolnili škrbine
v nepopolnih pisnih virih. Če se dogodka, ki ga
dokumentirano opisuje dr. Marušič, še kdo
spomni, bi bilo zanimivo njegova pričevanja za-
pisati, naš časopis je pravo mesto za to.

Moj spomin na ta dogodek 
Bilo je dopoldne, ne vem, kateri dan v tednu

je bil, na Trgu J. Srebrniča je bila zbrana velika
množica ljudi (vsaj meni se je tako zdelo), ob
robu ceste pod kavarno je bila postavljena

začasna tribuna za govornike. V šoli so me (mi-
slim, da sem bil takrat predsednik pionirjev ali
nekaj podobnega, obiskoval naj bi četrti, takrat
zadnji razred osnovne šole v Solkanu) določili,
da Tita pozdravim v imenu solkanskih pionirjev.
Ves trd od strahu in treme sem z učiteljem (ne
vem, kateri je bil) ves čas stal ob tribuni in čakal
na ukaz, da se povzpnem nanjo in zdeklamiram,
kar so me naučili. 

Tita smo potrpežljivo čakali kar nekaj ur.
Končno se je kolona več avtomobilov, v enem
je bil Tito, pripeljala po Soški dolini navzdol, a

se v Solkanu ni ustavila, le počasneje je vozila
skozi koridor ljudi. Ker sem bil zadaj in majhen,
nisem videl, ali je Tito vsaj mahal skozi okno.
Ko so kar odpeljali mimo, se mi je odvalil
kamen s srca in spet sem globoko zadihal, vesel,
da se mi ni bilo treba postaviti pred mikrofon,
ki sem se ga neskončno bal, in zdrdrati pionir-
skega pozdrava. Poslušal pa sem negodovanja,
ker se Tito ni ustavil, ker ni bilo prilike, da bi ga
vsaj pozdravili.

Tomaž Vuga

Sonœkove male OI: Spust padalcev ob zakljuœku øportnega dogodka
Foto Vesna Gulin

Uœenci 9. in 4. razreda izdelujejo manjøe hiøice
Foto Arhiv OØ Solkan

V finalu državnega prvenstva v nogometu
za učenke in učence osnovnih šol za letnike
2002 in mlajše so naši tekmovalci dosegli
vrhunske uspehe. V petek, 5. maja, so se dekleta
udeležila finala v nogometu v Trebnjah. Osvo-
jile so 3. mesto in s tem bronasto odličje. V ekipi
so igrale: Denisa Mujanović, Ema Koršič, Ro-
mina Hrustič, Ana Strosar, Ana Cvetko, Sara
Belingar, Tisa Osterc, Maša Vajdin Živa Ku-
rinčič.

V torek, 23. maja, pa so starejši dečki v Ki-
dričevem bronasti dodali srebrno medaljo. V
ekipi so sodelovali: Miha Žejen, Luka Vuk, Tine
Košiček, Amir Kovač Duraković, Oskar Skok,
Blaž Murovec, Tin Mikulin, Dan Trojar, Jan
Sušmel, Žan Ternovec, Timotej Vrtovec in Nace
Kotar.

Omenjena dogodka se bosta vpisala v zgo-
dovino športnih dosežkov na naši šoli, saj sta
obe ekipi posegli po odličjih. Ta enkratni do-
sežek je pomemben še posebno zaradi tega, ker
so v istem šolskem letu 2016/2017  v finale
državnih nogometnih ekip prišla dekleta in fan-

tje z naše šole. Kot mentorica se iz srca zahval-
jujem vsem tekmovalkam in tekmovalcem za
nepozabne trenutke, športne izzive, porabljen
adrenalin, zmagovalni duh, veselje ob zmagah...
in fair play.

Marinka Petrovčič, učiteljica ŠPO

Bronasti in srebrni nogomet

Nogometa i in nogometaøice OØ Solkan. Na levi
stoji Æiga Pahor, na desni Marinka Petrovœiœ.
Foto Arhiv OØ Trebnje

Čas pionirjev in obisk maršala Tita v Solkanu
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Davnega leta 1868 se je Anton Klanjšček
(Toni Barkaduər ali nono Tonka, kot so ga poi-
menovali domači) rodil v Šmavru – Štamouri,
kot pravijo Sukenci mali vasici na desnem bregu
Soče, ki danes pripada Italiji. Zagledal se je v
mlado Podgorko, se z njo poročil in v zakonu se
jima je rodilo, po pripovedovanju Magde, nje-
gove pravnukinje, kar 12 otrok. Žena je nekega
dne padla s češnje in si močno poškodovala tre-
bušne vezi in ker niso pravočasno poiskali

Zelo dobro se spomnim tete Klementine. Po-
ročena je bila z Jožetom in v zakonu se jima je
rodila hči Loredana. V prvem zakonu z Ivanom
Kulotom je imela hčerki Mavricijo in Magdo, ka-
terih oče je padel med vojno 1944 leta. Vdova
Loredana se je nato poročila z Venčetom Ušajem,
rodil se jima je sin Loven (nenavadno ime izhaja
iz kratic njunih imen: Lo-redana in Ven-če).

Klementina in Jože sta imela hiško na Sve-
togorski cesti (zdaj Cesta IX. korpusa 45), kjer

družino preživljal tako, da je pomagal solkan-
skim kmetom, ki so imeli njive pretežno na Sol-
kanskem polju, kjer naša družina še poseduje
kar veliko njivo in kjer je moj nedavno premi-
nuli mož Andek zasadil številna mlada sadna
drevesa. Tako bodo najini potomci lahko čez
nekaj let uživali sadove njegovega dela. 

Naj zapišem še nekaj anekdot v zvezi z no-
notom Tonko u sukenščini.

Sukensko puəlje je po tisti šaldu šutasti meji
1947. pəršlo pod Italju an hmetje sə mjəli dvo-
lastniškə, da sə lohkor šli čeres. Magda sə zmi-
sli, da ju je nono Tonka enkat ob vandimi tou
prešfercat čeres meju an ju je skriu u plaunjek.
Ma financar ju je zuəhu an Magda sə je mogla
šaldu poklapana uərənt damu. Še dobro, da ju
nono ni skupu.

Katarina sə zmisli: Enkat smo səz nonotəm
Tonku za veliku nuəč šli səs cugəm do Štanjela
an potle hnogəm čeres snožeti u Hrušcu h žlahti.
Blo je strašansko mras. Otroci, ki smo mjəli za
veliku nuəč kratkə krilcə an kalcetonə, smo bli
usi plavi od mraza, Tonki pa je kar naprej ka-
palo səz sojga dugiga nuəsa. Po dvjəh urah
zmrzavanja smo pəršli u Hrušcu an smo se cjəu
dən grjəli polok zakurjeniga ognišča, da smo
potle lohkor šli nazaj do štacjuəna an damu. Ja,
takih reči sə na pozabi ənkuli.

Magda sə zmisli 48. ljəta, kər sə štjəri pupə
mjələ nesreču səz bombu, da je Katarinu usu
krvavu pərpelju damu nono Tonka an mami Je-
lici sə je skora zmjəšalo. An kolko takih nesreč
səz bombami  je blo po uəjski!

Zarja Trkman

Nekdaj je bila v Solkanu na Goriščeku na-
sproti pokopališča znana gostilna pri Trpinki.
Največ spominov na oštarijo ima Solkanka
Zofka Nanut, ki je med leti 1952 do 1955 (od12.
do 15. leta) redno pomagala pri strežbi v go-
stilni. Posebne spomine ima na teto Marijo
Komel – Juto (1902 – 1983), ki je bila sestra
Zofkine mame Albine Komel. Okrog leta 1922
se je Juta omožila z Ivanom Terpinom, lastni-
kom gostilne, ki jo je podedoval po starših. V
zakonu so se jima rodili štirje otroci: Boris

je bilo bolj redko in predvsem kokošje. Poleti je
bila tudi frtalja səz zelja. Domače pridelke so
prinašale ženske s Trnovega, ki so prodajale
maslo, jajca, kokoši, zelenjavo. Pekli so sadno
pito ali štrukel səz japk, ker ju je bilo lahko ra-
zrezati, pa tudi omlete z marmelado.

Gostilna je imela tudi prenočišča, vsega pet
sob. Juta je bila Zofki kot mama. Redno je spala
s teto, ker je bilo Juto zelo strah. Tudi v klet po
vino je vedno pošiljala Zofko, ker ni hotela sto-
pati po temnih stopnicah, pa tudi miši in podgan

Saga o rodbini Klanjšček - Barkaduər

Oštarija pri Trpinki
Na Potoku ob briøkuli: drugi z leve Tino Klanjøœek, drugi z desne Toni Barkaduər
Na Potoku: od leve nono Tonka, Lordana, njena starøa Klementina in Joæe
Iz arhiva Magde Rozman

zdravniške pomoči, je po nekaj mesecih podle-
gla poškodbam. Moj nono Tonka je ostal sam s
številno družino. Kako je uspel nahraniti veliko
lačnih ust, mi ni znano, ker ta zapis nastaja po
pripovedovanju mojih dveh drugih sestričen,
Magde in Mavricije, hčerki sestrične Loredane,
ki je bila vnukinja mojega nonota Tonke.

Nono Tonka je starejšim Solkancem znan
kot prvi in zadnji barkaduər, ki je prevažal ljudi
čez Sočo iz Solkana v Šentmaver in nazaj. Ta-
krat je bil edini most v Solkanu znameniti kam-
niti velikan, ki pa je služil le železniškemu
prometu, najbližji most čez Sočo pa je bil pod
Oslavjem, znamenito grobnico vojakov, padlih
v 1. svetovni vojni. Ta pa je bil za Sukencə in
Štamóuərcə občutno predaleč. Zato si je moj
nono umislil zanimiv načrt, da bi ljudi prepelja-
val čez Sočo kar z barko.

Kolikor se spomnim po pripovedovanju tat-
kota Tinota, sina nonota Tonke, je bila speljana
čez Sočo jeklena žica, na kateri je bil nek me-
hanizem, ki ga je Tonka poganjal ročno, na to
pa je bila pritrjena barka. Vsaj tako imam v spo-
minu. Vem pa, da sem za starejše Solkance bila
Zarja od Tinota Barkaduərja.

V družini mojega očeta so mnogi otroci,
bratje ali sestre, že mladi umrli. Sama se spom-
nim zgolj tete Klementine in tete Pavle, ki pa je
živela v Sremski Mitrovici, bila je namreč po-
ročena z nekim Zavrtanikom (ne vemo imena),
ki se je tja preselil takoj po vojni. Z mojim
očetom sta bila skupaj v tamkajšnjem zaporu,
kjer je moj oče Valentin preživel kar devet me-
secev v samici. Takrat se je recimo naučil ru-
skega jezika. Teta Pavla je obiskovala tudi
mojega očeta in tako sta se z Zavrtanikom spoz-
nala. Ko je teta Pavla umrla, se je njen mož po-
ročil z vdovo Srbkinjo, ki je že imela štiri otroke,
v zakonu pa se jima je rodila hči Ljubica. Njen
oče se je preselil v Solkan, kjer je zgradil hišo
blizu teleferike,vzpenjače na Sveto Goro, ki se
je še zelo dobro spomnim in jo tudi pogrešam.
Res ne vem, zakaj so jo po vojni ponovno posta-
vili in potem demontirali.

danes živita Mavricija in Magda v prenovljeni
in razširjeni hiši. 

Prav v hiško Jožeta in Klementine se je za-
tekel nono Tonka s svojimi otroki med bombar-
diranjem polj med Ščednami in ledinskimi polji
14. aprila 1941, tik pred koncem vojne. (Polj
zdaj več ni, tam so zrasli številni bloki in indi-
vidualne hiše). Bombardiranje je bilo usodno
za hišo Na potoku, ki jo je postavil in v njej
živel nono Tonka. Njegova družina je imela
srečo v nesreči, saj so si s tem, ko so se zatekli
h Klementini, rešili življenje. Nono Tonka, ki
je bil zdrav kot dren, je v tej hiši živel do leta
1952, malo preden sem se rodila. V njegovem
84. letu, ko mu je prenehalo biti srce, je bil
prvič in zadnjič pri njem zdravnik. Tu je živel
tudi moj oče Valentin - Tino Barkaduər vse do
trenutka, ko se je preselil v bližino k vdovi Je-
lici Vuga in se z njo l. 1948 poročil. Ivan Vuga,
njen prvi mož,  je bil 1942. leta vpoklican v ita-
lijansko vojsko in odposlan z vojno ladjo Gino
Allegri v Libijo. 31. maja istega leta je ladjo za-
dela bomba in Ivana je pokopalo Sredozemsko
morje. Tino je živel v srečni družini z Jelico,
mojo mamo, pastorkama Katarino in Kle-
mento, ki jima je bil kot pravi oče, in od leta
1953 dalje s hčerko Zarjo. Naj omenim, da je
imel moj oče 52 let in mama 40, ko se jima je
popolnoma nepričakovano, kot plod velike, re-
snične ljubezni, rodila Zarja, ki je kot sonce po-
sijala v že tako srečno družino. Ime mi je izbral
prav tata Tino, ker je igral v tamburaškem
zboru z enakim imenom. 

Nono Tonka je bil velik veseljak. Vsi v nje-
govi družini so po besedah Magde imeli izre-
den posluh. (Zdaj končno vem, od kod moj
dober alt). Velikokrat so se zbrali pred hišo Na
potoku, igrali na tamburice in prepevali. Ni na-
ključje, da je tudi moj tata Tino igral v tambu-
raškem zboru Zarja.

Nono Tonka je torej bil edini in zadnji Bar-
kaduər v Solkanu, ime pa se je ohranilo do
danes. Menda je zaključil svojo pot barka-
duərja davnega leta 1906. Potem je svojo

(1923 – 1996), ki je 1955. leta ušel čez mejo in
odšel v Francijo, Tatjana (1926), Vera (1932) in
Lidjo (1938 - 1945), ki je v sedmem letu ne-
srečno zdrsnil s solkanskega mosta in utonil v
Soči. Spomladi leta 1943 je ob bombardiranju
solkanskega mosta Ivana Terpina (1894 – 1943)
pred gostilno zadel izstrelek v glavo in je bil na
mestu mrtev. Njegovo delo v gostilni je prevzela
žena Juta, pomagali sta hčeri Tatjana in Vera, do-
kler se nista poročili. Potem so pomagale Jutine
nečakinje, imeli pa so eno stalno zaposleno de-
lavko in tri, ki so pomagale občasno. Med njimi
je bila tudi Irma Brezigar, ki se spominja, da je
Juta zelo dobro kuhala. Zofka je stregla pri ko-
silu in zvečer ob šanku, kamor so redno zahajali
Solkanci. Spominja se, da jo je najbolj prizadelo,
ko je imela obe roki polni in so jo moški radi po-
božali po njim všečnih mestih.

Gostilna stoji na mestu, kjer se je nekdaj pod
dvema kaloncama (stebroma) začenjala romarska
pot na Sveto Goro, zato je bila posebno ob praz-
ničnih dnevih vedno polna romarjev, ki so priha-
jali z vlakom iz vseh koncev. Sprejela je lahko do
50 gostov, posebno poleti pa se je napolnila pre-
lepa terasa pred vhodom, osenčena z razkošnimi
krošnjami murvinih dreves. Zofka se spominja,
da juha ni nikoli zmanjkala, saj se je kar naprej
dodajala voda in različne kocke za izboljšavo.
Med tednom so na kosilo prihajali abonenti –
uradniki z okraja, saj je bil takrat Solkan središče
kulturnega, družabnega in političnega dogajanja.
Kuhala se je domača hrana: jota, kaša, mineštre
iz krompirja in fižola, polenta, paštašuta, meso

v kleti se je bala. Za mlado dekle je bilo delo na-
porno, saj se je zvečer oštarija zapirala tudi ob
enajstih, ker se pivci od šanka vedno težko
ločijo.

Zofka se spominja pripovedi v zvezi z dro-
bižem. Če je imel kdo v roki veliko drobiža (čin-
težmov), so ga pobarali, če je morda bil pri
kaloncah, kjer so se včasih zbirali berači in mo-
ledovali za miloščino.

V sedemdesetih letih je Juta gostilno zaprla.
Spodnje prostore je preuredila v prenočišča in
oddajala sobe. Po Jutini smrti 1983. leta je nek-
danjo gostilno prevzela Apnenica in tu so pre-
nočevali njihovi delavci. Danes je v nekdanji
Trpinovi hiši Materinski dom. Svoje podobe pa
stavba ni veliko spremenila.

Katarina Vuga, tekst in foto

Danes je v nekdanji Terpinovi hiøi Materinski dom

Kalonce ob oøtariji Trpin
Arhiv Goriøkega muzeja

Eksplozija aprila 1945, ki je poruøila hiøo na Potoku
Iz arhiva Magde Rozman
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Na izlet smo šli v deževnem prazničnem
jutru 27. aprila 2017 z avtobusom in vodičem
podjetja Avrigo. V programu smo imeli najprej
ogled Bologne, nato Sardinijo in ob povratku še
Piso. Med vožnjo po avtocesti mimo Benetk je
vodič predlagal, da si izven programa spotoma
na kratko ogledamo še Padovo.

V Padovi smo se najprej sprehodili po sli-
kovitem eliptičnem trgu Prato della Valle, ki je
po površini 90.000 m2 eden največjih v
Evropi.V središču trga je širok park, ki ga ob-

morja. Obala je pravo mondeno območje, na ka-
terem se nahajajo luksuzni hoteli, razkošne vile,
turistične vasi in majhni zaselki. To je raj za
znane osebnosti z debelimi denarnicami. Usta-
vili smo se v središču te čudovite obale v kraju
Porto Cervo. Mestece je zgrajeno v neomedite-
ranskem slogu iz izključno lokalnih naravnih
gradbenih materialov. V dveh pristaniščih so
običajno zasidrane najimenitnejše jahte sveta.
Naš naslednji postanek je bil v mestecu Palau,
glavnem pristanišču za izlete na arhipelag Mad-

tedralo, posvečeno Mariji. Nato smo obiskali
socialno podjetje Cantina Sociale della Vernac-
cia d’Oristano. Vinska klet je dobila ime po
enem najbolj znanih sardinskih belih vin ver-
naccia, ki zori v hrastovih sodih vsaj tri leta. Po-
kusili smo belo vino vernaccia, rdeče cannonau
in vernaccia desertno, seveda z značilnimi sar-
dinskimi dobrotami, kot so pane corasau, do-
mača salama, sir pecorino in sladko pecivo z
mandlji. Pot smo nadaljevali kar židane volje in
se ustavili v kmetijski zadrugi CAO Formaggi
v Fenosu pri Oristanu, kjer izdelujejo znan sar-

rali naprej. Pri Cagliariju so tudi številna
močvirja, starodavne soline in rezervat ptic se-
livk. Pot smo nadaljevali po osrednjem delu
otoka proti severu do mesteca Barumini, kjer
smo si ogledali monumentalni prazgodovinski
kompleks Su Nuraxi, ki je bil največje področje
nuragov na otoku. Središče kompleksa je utrdba
iz okoli leta 1500 pr.n.št. z osrednjim stolpom,
obdanim s štirimi glavnimi stolpi, povezanimi
z debelim zunanjim zidom, vmes pa je še sre-
diščno dvorišče z vodnjakom. Okrog je bilo še
sedem obrambnih stolpov, ki jih je povezoval

daja z vodo napolnjen jašek, vzdolž katerega
stoji 78 kipov, ki predstavljajo pomembne
meščane. Ogledali smo si baziliko sv. Antona.
Zunanjost je mešanica slogov romanike, Bi-
zanca in gotike. Notranjost s številnimi kape-
lami je bogato okrašena. Najbolj znani sta
kapeli z relikvijami in posmrtnimi ostanki sv.
Antona. Na trgu pred baziliko stoji kip be-
neškega generala Gattamelata, ki ga je izdelal
Donatello. Padova se ponaša tudi z drugo naj-
starejšo univerzo v Evropi. Ustanovljena je bila
leta 1222 in v njej je poučeval tudi Galileo Ga-
lilei. Na žalost ni bilo dovolj časa, da bi si ogle-
dali še znamenite Giottove freske v Kapeli
Scrovegni. Nadaljevali smo pot proti Bologni,
kjer je bila leta 1088 ustanovljena prva univerza
v Evropi. Sprehodili smo se po osrednjem trgu
Piazza Maggiore, ki ga obdaja več pomembnih
zgradb, med drugim tudi bazilika sv. Petronija,
posvečena zavetniku mesta. Bologna je poznana
tudi po stolpih, ki so jih zgradile bogate meščan-
ske družine, da bi pokazale svojo moč in vpliv.
Od 180 zgrajenih jih danes stoji še 22. Najbolj
znana sta rahlo viseča Torre degli Asinelli, visok
97 m, in Torre Garisenda, visok 48 m. Od Bo-
logne do Firenc smo se vozili tudi po novem
delu avtoceste A1, ki je s številnimi predori
speljana skozi Apenine. Na žalost smo zaradi
prometne nesreče doživeli zastoj.V dveh predo-
rih se je avtobus nekaj časa pomikal po polžje
ali celo stal na mestu. Občutek da smo blokirani
v predoru natrpanem s kamioni, avtobusi in
ostalimi vozili res ni bil prijeten. Oddahnili smo
si, ko smo prišli ven iz zadnjega predora, treba
pa je bilo pohiteti, da ne bi zamudili trajekta v
Livornu. V pristanišče smo prispeli zvečer in
kar dolgo časa čakali za vkrcanje na trajekt Cor-
sica Ferries za Sardinijo. Po namestitvi v kabine
smo se nekateri zbrali v restavraciji, kjer nas je
skupina naših gostoljubnih sopotnikov pogostila
z domačimi dobrotami. Bila je prava žurka. Ko
smo na koncu vijugali proti našim kabinam,
nismo vedeli, ali je to zaradi pijače ali nemir-
nega morja. Dejansko je bilo oboje. Noč je mi-
nila mirno, zibanje trajekta nas je uspavalo.
Zgodaj zjutraj smo pristali v Golfo Aranci na
Sardiniji. Po izkrcanju smo se odpeljali v bližnje
mestece Olbia, ki je s pristaniščem in letališčem
glavna vstopna točka na Sardinijo. V mestu sta
zanimivi rimska cisterna in cerkev San Simpli-
cio. Pot nas je vodila vzdolž najbolj ekskluzivne
turistično razvite obale v Sredozemlju Coste
Smeralde, ki je dobila ime po prekrasni barvi

dalena, kjer je pokopan Giuseppe Garibaldi.
Potem smo se odpeljali na rt Capo d’Orso in se
povzpeli do velike razjedene skale v obliki med-
veda. Naprej nas je pot vodila mimo območja
Gallura, kjer v gozdovih raste hrast plutovec.
Skorjo tega drevesa uporabljajo za pridobivanje
plute. Calangianusa je regionalno središče z de-
lavnicami in tovarnami za obdelovanje plute.
Obiskali smo tudi Castelsardo, eno najslikovi-
tejših mest na otoku Sardinija. Mesto stoji na
ognjeniškem rtu na vzpetini nad morjem. Na
vrhu vzpetine se dviga grad. V njem je muzej
domače obrti. Tu je še katedrala San Antonio
Abate.  Prava paša za oči so majhne trgovine z
domačimi izdelki, za gurmane pa restavracije z
morsko hrano. Nedaleč stoji znana slonova
skala. Veter je ogromen kos temnega trahita iz-
jedel v obliko slona z dvignjenim rilcem. Pote-
panje v prvem dnevu našega bivanja na Sardiniji
smo zaključili v mestu Alghero, ki velja za eno
najlepših in najbolj španskih na otoku. Katalon-
ski vpliv se je tu ohranil vse do današnjih dni.
Sprehodili smo se po starem mestnem jedru, ob-
danem z obzidjem in obrambnimi stolpi. Tu so
še katedrala, posvečena Mariji, v poznogotskem
slogu z znamenitim izklesanim portalom iz sre-
dine 16. stol., cerkev sv. Frančiška iz 14. stol.,
dragulj katalonske arhitekture z gotskim zvoni-
kom šesterokotne oblike in kupolo, ki je postala
simbol mesta. V ozkih ulicah so številne trgovi-
nice, ki ponujajo lokalne izdelke, predvsem
nakit in druge izdelke iz koral in plute. Mesto se
je intenzivno pripravljalo na začetek stotega
Gira, zato so bila na več mestih obešena rožnato
pobarvana kolesa. Prenočevali smo v hotelu Flo-
rida tik ob obali. Naslednje jutro smo nadaljevali
pot po slikoviti zahodni obali otoka proti jugu.
Na razgledni točki ob cesti smo se ustavili ter s
šampanjcem, šopkom iz travniškega cvetja in
pesmijo nazdravili našemu sokrajanu Cvetku
Hvaliču, ki je ta dan dopolnil 91 let. Njegov vi-
soki jubilej nas je kar navdal z optimizmom.
Želimo mu, da bi z ženo Dragico še naprej po-
tovala z nami na izlete. Po krajši vožnji smo se
ustavili v kraju Bosa ob reki Temo, ki je edina
plovna reka na Sardiniji. Sprehodili smo se po
peščeni plaži Bosi Marini, ki je bila proglašena
za najčistejšo plažo v Italiji. Pesek in čisto sinje
morje sta kar vabila, da smo se sezuli in zakora-
kali v vodo. Naš naslednji postanek je bil v naj-
večjem mestu zahodne Sardinije – Oristano.
Ohranjeno je majhno staro mestno jedro, ki ga
je nekoč obdajalo obzidje. Ogledali smo si ka-

dinski ovčji sir pecorino. Po nakupih sira smo
se odpravili na polotok Sinis. Tu je močvirje
Sale Porcus – eden največjih rezervatov, kjer
domujejo plamenci, žerjavi, divje gosi, kormo-
rani in mlakarice. Na polotoku smo si ogledali
še ostanke mesta Tharros na rtu San Marco.
Proti koncu 8. stol. pr.n.št. so ga ustanovili Fe-
ničani. Mesto je bilo bogato trgovsko prista-
nišče, ki je cvetelo tudi kasneje pod Rimljani.V
tem arheološkem parku pod zaščito Unesca smo
videli ostanke cisterne za vodo, kanalizacije,
term, foruma z več templji in bivališč. Prenočili
smo v hotelu Holiday Inn v predmestju Caglia-
rija. Pri večerji smo še enkrat nazdravili našemu
Cvetku, ki je častil cel avtobus s pijačo. Ko se
je znočilo, so nedaleč od hotela in glavne ceste
za Cagliari goreli številni majhni ognji, kjer so
pripadnice najstarejše obrti ponujale svoje
usluge. Z nami upokojenci seveda niso imele
posla. Naslednji dan smo si ogledali mesto Ca-
gliari, prestolnico otoka. Ime mesta izhaja iz be-
sede Karalis, kar pomeni kamnito mesto.
Ustanovili so ga feničanski mornarji med 8. in
6. stol.pr.n.št. kot pristanišče za svoje ladje.
Kmalu je mesto postalo eno vodilnih trgovskih
središč v Sredozemlju. Današnji izgled ima po
Pisancih, ki so razširili aragonsko okrožje Ca-
stello. Ogledali smo si ostanke v skalo vklesa-
nega rimskega amfiteatra v slogu grških
gledališč, kjer so se odvijale cirkuške predstave
z divjimi zvermi in poustvaritve pomorskih bitk.
Pred nadaljevanjem ogledov smo nazdravili še
jubilantki Nevenki Pregelj iz Mohorinov, ki je
dopolnila 60 let. Nato smo se povzpeli na vrh
hriba v okrožje Castello, ki ga ščiti starodavno
mestno obzidje. Nad vhodom sta dva mogočna
stolpa, dele utrdbe pa so preuredili v muzej in
razgledno ploščad. V središču je nadškofova pa-
lača in romanska stolnica Santa Maria, ki so jo
zgradili Pisanci v 11. in 12. stol. V bogati ba-
ročno okrašeni notranjosti posebej izstopa
prižnica iz leta 1162. Na koncu smo se spreho-
dili še vzdolž obale po elegantnem bulevarju Via
Roma, ki ga obdajajo stavbe z arkadami iz
19.stol. Tu so številne tradicionalne restavracije,
kavarnice, prodajalne starin, lokalne hrane in iz-
delkov ročnih obrti. Tudi v Cagliariju so se pri-
pravljali na veliki dogodek, in sicer praznik v
čast zavetniku mesta sv. Efisiju. V spomin na
konec kuge leta 1656 nesejo po mestu svetnikov
kip, ki ga spremljajo številni vozovi z ljudmi v
narodnih nošah, ki prikazujejo tradicijo otoka.
Na žalost dogodka nismo doživeli, ker smo mo-

zid. Bivališča so bila zgrajena kasneje, v 8. in
6.stol.pr.n.št. zunaj obrambnih stolpov. Za grad-
njo nuragov so uporabljali ogromne nepravilne
kamnite bloke v glavnem iz bazalta, trahita in
apnenca, ki so jih brez veziva zložili enega na
drugega. Uporabljali so tudi lesene tramove iz
lesa oljke. Nuraška kultura je edinstvena v
svetu, obstajala je samo na Sardiniji od 16. do
6. stol. pr.n.št. od plemenske skupnosti iz bro-
naste do aristokratske skupnosti železne dobe.
Nadaljevali smo pot proti severu in občudovali
gorato pokrajino ter številne pašnike z velikimi
čredami ovac. Marsikdo izmed nas je obujal
spomine na pripovedovanje očeta, ki so ga
fašisti med drugo svetovno vojno mobilizirali in
privedli v te kraje na Sardiniji kot italijanskega
vojaka, da je služil v t.i. bataglioni speciali. Ko
smo ponovno prispeli v Olbio, smo si privoščili
pravo sardinsko pico. Nato smo se odpeljali v
Golfo Aranci in se vkrcali na trajekt. Nevenkin
rojstni dan je bil razlog za žurko z domačimi pri-
morskimi dobrotami in pijačo. Kot nalašč je bil
to še predvečer praznika dela 1.maja. Slovenska
pesem se je slovesno razlegala po restavraciji
trajekta. Nočna vožnja proti Livornu je minila
mirno. V Livornu smo se izkrcali in odpeljali
proti Pisi. Sprehodili smo se po Trgu čudes,
skušali z rokami podpreti viseči stolp, občudo-
vali krstilnico ter vstopili v katedralo. Nato smo
se počasi odpravili proti domu. 

Sardinija se nam je vtisnila v spomin kot
otok s čudovito, v glavnem še neokrnjeno na-
ravo, bodisi z raznolikimi obalami, sanjskimi
plažami in sinje modrim morjem kot tudi s sli-
kovito gorato notranjostjo. Naravne lepote so
nas prevzele tudi zaradi sonca, ki nas je sprem-
ljalo ves čas našega bivanja na otoku. Navdušila
nas je tudi bogata otoška kulturna dediščina, ki
jo je Sardincem uspelo ohraniti in jo skrbno
čuvajo. Prijetnemu počutju in vzdušju na izletu
pa je dala svoj pečat še veselo razigrana in za-
bavna družba. 

Vidojka Harej

Cenik oglaševanja za leto 2017
1/1 stran  (270 x 350 mm) 400 evr
1/2 strani (270 x 175 mm) 200 evr
1/4 strani (130 x 175 mm) 100 evr
1/8 strani (130 x 88 mm) 50 evr
1/16 strani (63 x 88 mm) 25 evr

DDV je vključen v ceno.
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Uvod
Potem, ko se že kar nekaj desetletij ukvar-

jam s proučevanjem solkanskega železniškega
mostu in na osnovi številnih predavanj doma in
v tujini za različne kategorije poslušalcev, se mi
zdi potrebno razjasniti na karseda poljuden
način še nekaj strokovnih pojmov, ki nam enoz-
načno razjasnijo, da je solkanski most dejansko
most z največjim lokom iz kamna na svetu. Ta
primat nima samo med železniškimi mostovi,
pač pa tudi med cestnimi mostovi. Pa mi bo kdo
rekel, da to ni res, saj so na Kitajskem v zadnjih
nekaj desetletjih zgradili okoli 20 kamnitih pre-
mostitvenih objektov, ki imajo loke večje od
solkanskega mostu, največji kamniti lok pa ima
celo razpon 146 m, kar je precej več od 85 m
loka solkanskega mostu. Gradnjo tovrstnih ki-
tajskih velikih kamnitih konstrukcij bom opisal
v nadaljevanju tega teksta. In postavi se upra-
vičeno vprašanje, ali je solkanski kamniti lok
res največji na svetu. Predvsem pa moramo ve-
deti, da veliki kamniti loki na Kitajskem niso
bili zgrajeni na mostnih konstrukcijah, pač pa
na viaduktih.

Razlika med pojmoma most in viadukt
Razlika je kar velika, ni pa na prvi pogled

vedno opazna. Tako most kot viadukt sta na
zunaj lahko povsem enaki konstrukciji in med
njima v tehničnem pogledu praktično ni razlik.
Bistvena razlika se skriva v tem, da so mostovi
premostitvene gradbene konstrukcije, ki so gra-
jene nad vodo (reka ali morje), medtem ko so
viadukti praviloma grajeni za premoščanje dolin
brez pomembnejšega vodnega toka. Mostove je
bilo nekoč (danes niti ne več) praviloma težje
graditi kot viadukte. Velike razlike so lahko na-
stale pri načinih temeljenja v vodi ali izven nje
ali pri načinu podpiranja. 

V Sloveniji poznamo avtocestni viadukt Črni
kal, pod katerim ne teče nobena reka, premošča

način prostokonzolne gradnje. To je pogost
način tudi pri gradnji mostov pri prečkanju rek
in s takim načinom gradnje ni potrebno nobeno
podpiranje v vodi. Brez podpiranja od tal so na
podoben način avstrijske inženirske enote zgra-
dile tudi jekleni provizorij nad Sočo na samem
solkanskem mostu spomladi leta 1917, potem
ko so avgusta leta 1916 porušile glavni kamniti
lok solkanskega mostu. O gradnji tega zanimi-
vega, edinstvenega jeklenega provizorija sem
obširno pisal v prejšnji številki solkanskega
časopisa (št. 92, VI. nadaljevanje). 

Vendar so bile nekoč in skoraj do nedavnega
med načini gradnje viaduktov in mostov kar ve-
like in bistvene razlike. To sicer ni veljalo za
gradnjo jeklenih in visečih mostov, pač pa predv-
sem za gradnjo masivnih mostnih konstrukcij bo-
disi iz kamna ali betona, saj jih je bilo treba
praviloma vedno podpirati med gradnjo od tal.
In ravno tu je bistvo problema. Graditi most nad
vodno oviro je prav zaradi temeljenja podpor-
nega odra v vodi izredno težko tehnično izve-
dljivo. Posebej, če se pod mostom nahaja tako
muhasta in nepredvidljiva hudourniška reka
Soča, ki lahko v močnih deževjih v enem dnevu
ali celo nekaj urah naraste tudi za 10 m in ruši
vse pred sabo. Tega dejstva so se dobro zavedali
avstrijski inženirji, ki so naslonili leseni podporni
oder na centralni steber sredi struge Soče, temel-
jen s kompliciranim postopkom celih 9 m pod
nizko gladino reke Soče. Pri obnovi mostnega
loka med leti 1925-27 pa so že znali (seveda je
inženirska znanost v tem času stalno napredo-
vala) zgraditi podporni oder brez podpiranja odra
v strugo Soče. Vendar so italijanski graditelji to
storili šele po prvem neuspešnem, že začetem po-
skusu temeljenja odra v strugi reke.

Na kratko rečeno – mostove je bilo zaradi
temeljenja podpornega odra v vodi nekoč bi-
stveno težje graditi  kot viadukte, ki so imeli
podporne odre temeljene na tla brez prisotnosti
vode. In prav tu je vsa bistvena razlika. Znano
nam je, da se je že Leonardo da Vinci ukvarjal
z zamislijo izgradnje kamnitega ločnega mostu
čez Bospor v Istanbulu z razponom 240 m. Ni
tehnično težko izvedljivo zgraditi kamniti lok s
takim razponom, če imamo ustrezno podpiranje,
saj kamen brez težav prenese obremenitve tudi
pri tako velikih lokih. Naj spomnim, da znašajo
največje obremenitve kamna pri solkanskem
mostu le slabih 5% porušne trdnosti kamna in
so torej obremenitve ali tlačne napetosti med
kamni pri ločnih mostovih zanemarljivo ma-
jhne. Da Vinci mostu v Istanbulu seveda ni
mogel zgraditi, ker nihče ni zmogel postaviti
ustrezne in dovolj nosilne lesene podporne kon-
strukcije s temeljenjem na morsko dno.

S tako razmeroma preprosto razlago menim,
da zdaj razumemo bistveno razliko v težavnosti
gradnje kamnitih mostov ali kamnitih viaduk-
tov. Zdaj, ko smo razčistili tehnično razliko med
načinom gradnje mostov in viaduktov, pa še k
vprašanju, zakaj je lok solkanskega mostu naj-
večji med loki na kamnitih mostovih na svetu. 

O napačnih in le o enem pravilnem do-
ločevanju primata solkanskega mostu

Večkrat se srečujem z napačnimi navedbami
o tem, po čem je solkanski most znamenit.
Mnogi rečejo (napačno), da je solkanski most
najdaljši kamniti most na svetu ali pa da je sol-
kanski most največji kamniti most na svetu. Obe
trditvi sta napačni. Obstajajo tudi daljši kamniti
mostovi od solkanskega, vendar bistvo poseb-
nosti solkanskega mostu ni v absolutni dolžini
njegove konstrukcije, pač pa v velikosti oz. raz-
ponu njegovega loka. Če ima nek kamniti most
recimo tri loke razpona po 80 m in je po dolžini
daljši od solkanskega, to še ne pomeni, da lahko
vzame primat solkanskemu mostu. Primati med
kamnitimi mostovi se štejejo po velikosti odno-
sno po razponu enega samega loka. Ta znaša pri
solkanskem mostu 85 m in med mostovi večji
kamniti lok ne obstaja. Obstajajo pa večji kam-
niti loki med viadukti, ki jih je v principu v teh-
ničnem pogledu precej lažje graditi od lokov
mostov in se zato po težavnosti in komplicira-
nosti postopkov gradnje ne morejo medsebojno
enakovredno meriti. Tak je na primer kamniti
lok (iz lomljenega in ne rezanega kamna) via-
dukta v Plauenu v Nemčiji z razponom 90 m, ki
je bil zgrajen leta 1905 in sem ga tudi sam
prvotno štel med mostove. Tudi ta viadukt je
imel glavni lok podprt na oder, temeljen kar di-
rektno na tla pod samim lokom.

Torej – bistvo posebnosti solkanskega
mostu in njegov primat določa razpon glavnega
kamnitega loka. Drugače povedano – lok sol-
kanskega mostu je največji med kamnitimi
loki v kategoriji mostov na svetu. Je bil in to
še vedno je ne glede na dejstvo, da so Kitajci
nedavno zgradili nekaj večjih kamnitih lokov,
vendar na viaduktih.

Jasnost pravilnega izražanja je posebej po-
membna, da znamo povedati, zakaj je solkanski
most svetovna znamenitost. Upam, da bodo
moje navedbe pomagale predvsem učencem
osnovnih šol, ki se šele spoznavajo s solkanskim
mostom. Morda pa tudi turističnim vodičem pri
opisovanju njegove pomembnosti. 

Kitajski kamniti loki
Kitajska je pred približno dvajsetimi leti v

nenavadno hitrem času zgradila okoli 20 cestnih

viaduktov, ki imajo kamnite loke, večje od sol-
kanskega mostu in vsi presegajo razpon 100 m.
To je bilo v zgodnji fazi hitrega vzpona kitaj-
skega gospodarstva, ko je bila delovna sila na
Kitajskem še razmeroma poceni in je bilo očitno
na nekem oddaljenem mestu zaradi bližnjih
zalog kamna ceneje graditi cestne objekte iz
kamna kot iz betona. Največji med njimi je
kamniti viadukt Danhe Bridge čez reko Dan, ka-
terega glavni lok ima razpon celih 146 m. Po-
vedati je treba, da Kitajci v literaturi dosledno
vse navedene viadukte imenujejo most. Posebej
zanimiv je primer Danhe Bridga, ki je bil v
začetni fazi grajen preko široke doline z
manjšim vodotokom, ki ni predstavljal resnejše
ovire pri gradnji. Ko je bil ta viadukt zgrajen,
so dolino pod njim zalile vode akumulacijskega
jezera, katerega jez so nekoliko nižje dolvodno
gradili skoraj istočasno z mostom.

Tako je ta cestni objekt, grajen kot viadukt
s podpiranjem odra direktno na tla brez prisot-
nosti vode, postal kmalu po izgradnji most čez
široko vodno zajetje in daje vtis, da je bil grajen
nad vodo, kar pa ne drži. Zato nas današnja nje-
gova podoba (slika...) zavaja. Tudi v gradbeni
tehniki ne smemo mešati jabolk in hrušk. Grad-
nja tako velikega kamnitega objekta nad vodo s
podpornim odrom v vodi ali delno nad vodo bi
bila neracionalna in nesmiselna.

Kmalu je Kitajska opustila gradnjo kamnitih
cestnih objektov (viaduktov) kot stroškovno ne-
spremenljivo in se preusmerila na gradnjo armi-
ranobetonskih in jeklenih mostnih konstrukcij.
Tako je Danhe Bridge ostal kamniti viadukt z
največjim razponom loka na svetu in verjetno
njegova velikost ne bo nikoli presežena.

Zaključna misel
Na tem mestu bi dodal še to: tudi, če bi se

našel med navedenimi kitajskimi premostitve-
nimi kamnitimi objekti kakšen most z večjim
razponom od solkanskega mostu, to ne bi raz-
vrednotilo veličine solkanskega mostu, ki je v
času nastanka zaradi posebnega načina gradnje
predstavljal vrhunec takratnega inženirskega
znanja. Takrat se beton še ni uspel povsem uvel-
javiti kot primeren in zanesljiv gradbeni mate-
rial. Hiter razvoj znanj na področju uporabe
betona je v začetku 20. stoletja omogočil, da je
bil že leta 1910 (le 4 leta po solkanskem mostu)
v Rimu zgrajen armiranobetonski most z lokom
razpona 100 m. Danes gradnja kamnitih lokov
nad 100 m tehnično ni posebno zahtevno de-
janje, se pa upravičeno pojavlja vprašanje eko-
nomske smiselnosti takega početja. To bi bilo
nekako tako, kot da bi se danes v času mi-
kročipov nekdo hvalil z izdelavo največje elek-
tronke vseh časov.

In prav zato se nam ni treba bati za primat
solkanskega mostu – mostu z največjim kamni-
tim lokom med mostovi na svetu.

Gorazd Humar

Solkanski most – neznano o znanem
VII del: Po čem je pravzaprav solkanski železniški most sploh znamenit?

pa Osapsko dolino s kilometrskim skokom in bi-
stveno skrajša pot proti morju. Znan je tudi zna-
menit Borovniški železniški viadukt pri
Borovnici, zgrajen iz opeke in kamna leta 1856,
od katerega je do danes ostal le še en steber. Tudi
pod njim ne teče nobena voda, premoščal pa je
dolino pri Borovnici in ni prečkal nobene reke.
Podrobnejšo razlago besede viadukt sem opisal
v prispevku za Enciklopedijo Slovenije, 14
U/We, str. 222, ki je izšla leta 2000.

Pri sodobnih inženirskih gradnjah premostit-
venih objektov, bodisi mostov ali viaduktov,
danes ni več velikih razlik pri uporabi različnih
tehnologij gradnje, le-te namreč večinoma ne te-
meljijo več na podpiranju glavnih nosilnih kon-
strukcij od tal, saj sodobne premostitvene
objekte (tako mostove kot viadukte) gradimo s
tehnologijami, ki so neodvisne od ovir na tleh,
zato za take konstrukcije med gradnjo ne potre-
bujemo začasnega podpiranja od tal. Morda se
bodo bralci spomnili gradnje viadukta Črni Kal,
ki se je gradil na višini skoraj 100 m nad tlemi,
z gradnjo od enega stebra proti drugemu na

Viadukt Œrni Kal med gradnjo

Solkanski most

Danhe Bridge med gradnjo s podpornim odrom 

Danhe Bridge potem, ko je dolino pod njim zalila
vodna akumulacija

Danhe Bridge, viadukt z lokom 146 m

PODARJAMO ABONMA ZA OGLED PREDSTAV V SNG NOVA GORICA
Glasilo Solkan 1001 vam v sodelovanju s SNG Nova Gorica podarja abonma MALI ODER, s katerim si boste
lahko v gledališki sezoni 2017/2018 ogledali 6 predstav. Odgovorite na nagradno vprašanje in se potegujte za
BREZPLAČNI abonma MALI ODER. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečnega nagrajenca, ki si bo
od oktobra 2017 do maja 2018 ogledal naslednje gledališke predstave: Don Juan, Zborovanje ptic, Judovski
pes, Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, Ekshibicionist in izbirno predstavo.

NAGRADNO VPRAŠANJE
Kateri abonma v SNG Nova Gorica zajema drugačne in drzne predstave ter je zelo ugoden za dijake in študente?
a) Abonma Nedelja popoldan                b) Abonma Sreda                  c) Abonma Mali oder
Odgovore pošljite na naše uredništvo po e-pošti solkanski.casopis@siol.net do 20. 9. 2017.
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Solkanske žage 
po prvi svetovni vojni
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Poleg bogato razvitega mizarstva v Solkanu
beležimo tudi razvoj in obstoj  žagarske dejav-
nosti kot predhodnice pri izdelavi pohištva in
drugih izdelkov iz lesa. Poglejmo v zgodovino,
kako so žage nastajale.

Sredi 19. stol. je bilo na Tolminskem in Go-
riškem 85 žag. Omenja se, da sta takrat bili v
Solkanu dve žagi, ena v potoku, ki izvira izpod
Kopice, druga pa v današnji ulici Stara pot pri
Vojkovi ul. 24, kjer še vedno pravimo na Žagi.
Lenassijeva žaga na jezu, zgrajena v 19. stol., je
bila daleč največja in bi zahtevala daljši opis.
Tudi Ivan Doljak, lastnik večje mizarske delav-
nice, je odprl leta 1891 lastno žago. V pri-
ročniku Šola (glasilo Goriških učiteljev) z dne
13. 1. 1882 pod poglavjem Obrtnija piše, da je
bila v Solkanu žaga na paro. Ker potok, ki pri-
teče skozi Žabji kraj izpod vinogradov, nima do-
volj padca in tudi ne bi bilo mogoče zgraditi
zadrževalnika zaradi ravnega terena, je nemo-
goče trditi, da je bila tam žaga na vodni pogon.
Tudi kasneje tam ni bilo žage na električni
pogon, saj ni bilo dovoda močnejšega elek-
tričnega kabla. Pokojni Vili Mrak mi je pred
časom razkazal klet njihove hiše, v katero naj bi
padalo žaganje od razrezanih hlodov. Ob na-
kupu hiše po prvi svetovni vojni je bil prostor
velbane kleti zasut z zemljo in ta del je bil iz-
praznjen in usposobljen za klet šele po drugi
svetovni vojni. Klet je uporabljal predhodni la-
stnik Zuccali, kasnejši lastnik Janez Prijon pa jo
je ojačal z železniškimi tračnicami, da si je pri-
pravil varno zaklonišče za družino v primeru
vojne. K temu ga je pripravila psihoza po reso-
luciji informbiroja. Tudi izgradnja zaklonišča na
Čahlnah in v kavernah na Jezu, ki so nastale za
potrebe občine, ga je vsekakor spodbudila k
temu. Severovzhodno od hiše je bil v času Italije
lepo urejen park z vodometom, kar naj bi pome-
nilo, da so tu nekoč živeli dobro stoječi ljudje.
Lastnik severne, na novo prizidane hiše, Albert
Prijon pravi, da so starejši ljudje pripovedovali,
da je bila ob cesti pred žago kapelica. To se je
kasneje potrdilo; ko so delavci tu prekopavali
cesto, so naleteli na oblikovane kamnite klade,
ki naj bi bile vzidane v kapelico. Ker se je do
danes ohranilo ime na Žagi, lahko z gotovostjo
sklepamo, da je bila tam žaga na parni pogon.

V publikaciji Ročni kažipot iz leta 1905 piše,
da sta brata Hvala imela žago na Govojeku (ob
predvojni postaji žičnice na Sv. Goro). Ta izvir
Kopica napaja tudi solkansko ribogojnico. Dom-
nevo, da je mogoče bila tam žaga, mi je posre-
doval Pepi Drašček - Božjak. Ko je z detektorjem
kovin iskal železo, je v zemlji naletel na več izra-
bljenih dotrajanih žag in vkopanih tramov, ki so
varovali brežino potoka, kjer naj bi se nahajala
žaga. Brata Hvala sta posedovala več gozdov na
področju Trebuše in sta tukaj verjetno žagala
hlode v deske za trgovino v Gorici, pri novem
Pevmskem mostu in seveda tudi za potrebe sol-
kanskih mizarjev, kar je zapisano tudi v zborniku
Jako stara vas na Goriškem je Solkan.

V 14 stol. so obstajale odrske žage z ročnim
žaganjem. Hlod je bil nameščen na posebnem
visokem odru. Delavec, ki je bil na odru nad
hlodom, je vlekel veliko dvoročno žago gušte-
rico navzgor, delavec pod odrom pa navzdol.
Leta 1480 je Leonardo da Vinci neposredno po-
vezal žagalni in pogonski mehanizem z ročico
in ojnico ter tako rešil več kot 250 let star pro-
blem graditeljev žag. Tej žagi so rekli fi-
renčanka. Ker se je k nam preselila iz goratega
zaledja Benetk, se je pri nas ustalilo ime vene-
cijanka. Venecijanka je imela le en žagni list.
Prvo firenčanko v Sloveniji je postavil Urban
Zigaine v Šturjah pri Ajdovščini domnevno leta
1486. Žagi z več listi, ki razreže hlod v celoti z
enim potovanjem pogonskega vozička, pa pra-
vimo polnojarmenik. 

Po prvi svetovni vojni so delovale v Sol-
kanu štiri žage:

Pər Baštjənci, lastnik Jože Komel (1879-
1955), na Goriščeku, Soška cesta, žaga veneci-
janka

Pər Ukmarji, Franc Ukmar (1896-1962),
Prvomajska cesta, žaga venecijanka, polnojar-
menik

Pər Winklerji, Ludvik Winkler (1891-1944),
Svetogorska cesta, žaga venecijanka, polnojar-
menik

Pər Crocettiti, Carlo Crocetti (1895-1966),
Prvomajska cesta, žaga venecijanka, polnojar-
menik

Baštjənčava žaga
Nahajala se je na Goriščeku, na Soški cesti

severno od Palača. Lastnika Palača sta bila za-
konca Schmuceker z Dunaja. Po prvi svetovni
vojni sta dvorec obnovila. Lastnik je leta 1922
umrl. Njegova žena, plemenita baronica Gus-
sich, je zaradi finančnih težav prodala graščino
in pripadajočo posest leta 1928 Solkancu Jožefu
Komelu, poznanemu po nadimku Baštjənc, ki
je že leta 1923 odkupil tudi vse imetje propadle
solkanske mizarske zadruge. Na tej žagi je delal
tudi nono slikarja Danila Makuca. Pravil mi je,
da se še živo spominja, kako je nosil nonotu ko-
silo na žago. Če je bil nono dobre volje, ga je za
kratek čas posedel na voziček, ki je pomikal
hlod proti žagi v žaganje desk. Tudi med kosi-
lom je žaga nemoteno delovala, da je bil izkori-
stek čim večji. Po pripovedovanju pravnuka
Jerneja Vidmarja je njegov pranono Baštjənc
kupoval hlode v Trnovskem gozdu. Razžagan
les je nato ponujal solkanskim mizarjem in mi-
zarskim delavnicam po Furlaniji. Te prodajne
poti je prevozil s kolesom. Leta 1950 je bil spre-
jet zakon, ki je ukinjal žage venecijanke. Vendar
zaradi tragedije, ki se je zgodila leta 1944, ko je
nemško vojaško sodišče zeta Jožefa Bašina ob-
sodilo na smrt in ga ustrelilo na goriškem gradu,
je bilo izjemoma omogočeno nadaljnje obrato-
vanje te žage. To je bil edini vir dohodkov za
preživetje nesrečne družine. Za potrebe Gozd-
nega gospodarstva so iz Trnovskega gozda vo-
zili hlode v izdelavo železniških pragov
(šfelerjev). Anica Čubej mi je pravila, kako so
hodili na to žago po žaganje za kurjavo. Rinkə
ot špargeta so odstranili, v kurišče so namestili
flaško, nato so okrog natlačili žaganje, odstranili
flaško in prižgali. Na žagi so dobili zaposlitev
domačini. Po smrti gospodarja leta 1955 je žago
prevzela njegova hčerka Marica, poročena
Bašin (Baštjənčava). Žaga je obratovala do leta
1965. Ob bombardiranju solkanskega mostu je
letalska bomba porušila severni del Palača proti
Soški cesti. Graščina je bila leta 1959 naciona-
lizirana. Sprejet je bil sklep, da se graščino po-
ruši, da ne bi kvarila videza turistom, ki bodo
potovali skozi Solkan. Rušenje je potekalo v
letih 1961 - 1965.

Spriœevalo J. Komela
Arhiv Marja Vidmar

Baøtjənœava æaga nekoœ - danes je priroœno skladiøœe druæine Vidmar.
Arhiv Marja Vidmar

Delavnica brušenja
Rezbarji smo v aprilu povabili v goste go-

spoda Roberta Minina, lastnika trgovine AFFI-
LAUTENSILI MANZANESE di Minin iz
Manzana. Za naše člane je pripravil prikaz
ročnega brušenja rezbarskih orodij. Za brušenje
rezbarskih dlet velja pravilo, da se dleta brusijo
enkrat na kamnu, nato desetkrat zapovrstjo na
usnju in šele nato zopet na kamnu. Brusilni
kamni so umetni ali naravni, po strukturi pa
grobi, fini in zelo fini. Pri brušenju se na kamen
nanese mineralno olje, pri brušenju na usnju pa
se uporablja polirna pasta. Pomemben je kot, na-
klon brušenja, zato rezila pred brušenjem obar-
vamo z voščenko ali flomastrom. Pri brušenju
posneta barva nam pokaže, kolikšen del rezila
brusimo in ali je kot brušenja ustrezen.

Za nože ali ravna dleta se uporablja po-
sebna japonska pravokotna osla za nože. Lahko
se jih brusi tudi na kamnu, brusi se po odsekih,
naklon oziroma kot brušenja je minimalen, pod
dvignjen nož gre le kovanec za 1 €. Sledi pre-
skus s papirjem. Če je na nožu »igla«, ostanek
kovine vzdolž ostrine rezila, nož ne reže dobro.
»Igla« se odstrani z zelo finim kamnom, ki
mora za ukrivljena dleta imeti obliko ozkega
klina. Za poliranje notranjega žleba se upora-
blja usnje na okrogli palici. Najboljši les za pre-
skus je lipa. Seveda velja pravilo, tako kot pri
rezbarjenju, da prsti ne smejo biti nikoli pred
rezilom.

Najmanjših dlet nikoli ne brusimo, ampak
le poliramo. Nabrusimo le toliko, da ne nastane
»igla«. Notranjost dleta povlečemo po pol-
krožnem ali trikotnem profilu. Profile si lahko
pripravimo sami iz trdega lesa, tako da se pri-
legajo različnim dletom.

Po brušenju okroglih in ukrivljenih dlet je
treba kamen za brušenje poravnati. Za to se
uporabljajo spet ravna dleta. In tako je krog za-
ključen. Za škarje se rezilo pobarva. Tako kot
pri nožih in dletih rezilo brusimo od zunaj. Po
brušenju škarij nikoli ne zapremo, ampak jih
najprej razpremo, da odstranimo »iglo«.

Gospod Roberto nam je predstavil še po-
lirne gobice in japonske abrazivne gume za
čiščenje orodja, odstranjevanje rje in lepila.

Sledil je prikaz rašp za les z raznovrstnimi
nastavki za ustvarjanje vdolbin, pa tudi strojev
za skulpture in pirografijo. Prinesel nam je ka-
taloge, ki so na vpogled v prostorih Stare sol-
kanske mizarske delavnice. 

Ljubomira Bevc

Razstave RIRDS-a
na Placu

Razstave so plod sodelovanja s Centrom za
pomoč na domu. V njihovih prostorih so se letos
zvrstile tri tematsko različne razstave, četrta je
še do konca meseca julija.

Centru za pomoč na domu, vodji centra
gospe Pirih in zaposlenim se za gostoljubje
prisrčno zahvaljujemo. Center se nahaja ob
Caffe baru v prostorih nekdanjega Trgoavta. Pri-
jazno vabljeni na ogled.

Spričevalo Jožefa Komela dokazuje, da je
bil priden učenec in da si je kasneje z delom, pri-
zadevnostjo in iznajdljivostjo lahko kupil
graščino Palač in pripadajoče imetje. Spričevalo
je overil župan Miha pl. Batistič, naslednik
družine Ignacija pl. Battistig, ki je bil leta 1797
lastnik graščine Palač. Zadnja predstavnica ple-
menite družine Batistič (Battistig) je bila župa-
nova vnukinja Avgustina Josepha Batistič, ki je
umrla 2. februarja 1992 v domu za ostarele v
Gradišču nad Prvačino. Pred tem pa je stanovala
v gostilni pri Atetu, danes gostilna Oddih).
Čeprav je imela snubce, je ostala samska, da ne
bi izgubila naslova plemenita.

Andrej Černe Nadaljevanje prihodnjič.

RIRDS

Predavanje Roberta Minina v prostorih Stare
solkanske mizarske delavnice
Foto Marjan Polanc
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V teku druga faza obnove HE Plave I

V začetku letošnjega leta je družba Soške elektrarne Nova Gorica začela izvajati drugo fazo rekonstrukcije HE Plave I. Januarja letos
so začeli z demontažo agregata 2, konec aprila z demontažo agregata 1. Demontirajo pa tudi druge sisteme, ki so predvideni za za-
menjavo. Poleg omenjenega potekajo tudi pripravljalna dela za montažo novega transformatorja. 
HE Plave I obratuje že od leta 1940 in je akumulacijsko-derivacijska hidroelektrarna. Začetki raziskovalnih del za HE Plave I segajo v leto 1936,
ko je bilo določeno mesto za jez pri naselju Ajba in lokacija strojnice HE Plave v kraju Plave. V pod zemljo zgrajeno strojnico sta bili vgrajeni dve
Kaplanovi turbini Echer-Wyss z močjo po 11.800 kM in dva trifazna generatorja Marelli z zmogljivostjo 11.000 kVA, 10.5 kV in 42 Hz. Strojnico z
akumulacijskim bazenom Ajba povezuje dovodni rov podkvaste oblike v skupni dolžini 6.542 m. Elektrarna je začela obratovati 31. 5. 1940.
Rekonstrukcija HE Plave I obsega zamenjavo obeh generatorjev z vzbujalnim sistemom in ostalih pripadajočih tehnoloških sistemov, ki obratu-
jejo že 77 let. V okviru prenove se bo zamenjalo vzbujalne sisteme generatorja in mrežni transformator. Prav tako se bo prenovilo 10,5 kV stika-
lišče, vključno s sistemi lokalne avtomatike in lastne rabe. Poleg zamenjave elektro opreme se bo izvedla revitalizacija obstoječih turbin, ki sta
bili zamenjani že leta 1999 z rekonstrukcijo gonilnikov in turbinskih regulatorjev ter hidromehanske opreme na prelivni zapornici. 
Projekt prenove elektrarne je v fazi demontaže strojne opreme. Trenutno poteka demontaža generatorjev in odvoz na deponijo. Generator 1 bo
restavriran in razstavljen kot spomenik tehniške dediščine. Montažo celotnega agregata 2 bodo predvidoma zaključili do konca letošnjega sep-
tembra. Potem bodo približno dva meseca izvajali teste, proti koncu novembra pa je predviden pričetek poskusnega obratovanja. Poskusno
obratovanje agregata 1 pa je predvideno v marcu leta 2018. 
Projekt je še dodatno zahteven zaradi tega, ker se sočasno izvaja projekt obnove RTP stikališča 110 kV. Tu gre za postopen prehod iz odprtega
stikališča v zaprto stikališče v GIS izvedbi, kar bo predvidoma trajalo več kot eno leto. Tu sta vključeni tudi elektrarna Plave II, ki bo  prva prešla
na obratovanje v novem sistemu, pozneje pa še Plave I. Na to stikališče je vezana tudi tovarna Salonit Anhovo, ki jo SENG radialno napaja.
Glavni cilj investicije je nadaljevanje že leta 1999 zaključene prenove, ki je takrat zajemala le zamenjavo turbin.  Druga faza rekonstrukcije HE
Plave I zajema prenovo elektro opreme, ki je zaradi starosti na izteku obratovalne dobe. S prenovo
se bo tako podaljšala življenjska doba elektrarne. Ena od večjih pridobitev je vgrajena moderna
tehnologija in okolju prijaznejša oprema.

Foto podlage: Demontiran generator 1, bodo v SENG-u restavrirali in razstavili kot spomenik
tehniške dediščine.
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Darovalci so letos do 31. 5. prispevali 3.469 evrov.

Antončič Marjeta, Bašelj, Bašin Sonja, Bašin Tea, Bavdaž,
Bavdaž Jelka, Belingar Dominik, Beltram, Bensa Bruno,
Bensa Kim, Berce Mojca, Berlot Jožef, Beseničar Bizjak
Barbara, Bitežnik Jožef, Boltar Andrej, Boltar Silva, Boltar
Silvana, Bone Robert, Božič Vuga Klara, Brajnik Marčela,
Bratuž Jenčič Magda, Brecelj Eda, Bremec Irena, Bre-
zavšček Alojz, Brezavšček Vlasta,  Brezigar David, Brezi-
gar Irma, Brezigar Jožica, Brezigar Vladimir, Brumat Pavel,
Bucik Timotej, Bušen Magdalena, Bužinel Janja, Caharija
Sonja, Cej Alojzija, Cigoj Štefan, Čadež Danijel,  Černe Hi-
larija, Černe Jožef, Černe Julijan, Černe Tatjana, Černuš
Maks, Čičigoj Emilija, Čubej Ana, Čuk Vogrič Cvetka, De-
beljak Mirka, Devetak Zelma, Drašček Jožef, Drašček
Rajko, Drnovšček Duška, Eržen Mavricija, Figelj Darko,
Fikfak Metod, Franko Metka, Franko Savina,  Gabrijelčič
Fani, Gabrijelčič Marija, Goljevšček Martina, Golob Miran,
Golob Saša s.p., Gomišček Urbančič, Gorjup, Grosar Ana,
Gruden Adrijana, Harej Vidojka, Hlede Anita, Hlede Sonja,
Hojak Boris, Humar Marijan, Hvalič Ana, Hvalič Cvetko,
Ivančič Gabrijela, Jakin Anton, Jakin Pavla, Jarc Milena,
Jelerčič Vanda, Jerončič Matilda, Jug, Jug Darja, Jug Karol
Lenard, Jug Ljuba, Jug Milojka, Jug Vidojka, Kaličanin
Božica, Karajič Sonja, Kastelan Bojan, Kaver Franc,
Klančič Milojka, Klavora Vasja, Knavs Marija, Kodermac,
Kolenc Marja,  Komel Anton, Komel Ernesta,  Komel Igor,
Komel M., Komel Marija, Korsič Jožef, Kosor Alma, Kra-
gelj Emilija, Kralj Ester, Krivec Černuta, Krušič Gregorčič
Vesna, Lapanja Marija, Leban Erika, Leban Francka, Leban
Marta, Lipičar, Lipičar Marija, Makuc Rudi, Makuc Dani-
jel, Malec Tatjana, Markič Božidar, Markič Jožef, Markočič
Darijo, Marušič Branko, Marušič Janez, Marvit Marino,
Masič Repše Mirjam, Matjac Aleksander Zoran, Mavrič
Alojz, Miničič Vojka, Mis Martin, Mlakar Alojz, Mlekuž
Marija, Mokorel Rafael, Mrak Irena, Mrhar Martina,
Nemec Jordan, Pahor Elza, Paravan, Pavlič Josip, Pelicon,
Pellegrini, Perko Walter, Plesničar Bernarda, Podgornik Va-
lentin, Podveršič Marija, Pogelšek Ines, Ravnik Marija, Re-
miaš, Rijavec, Ronkali Jožica, Rozman Jože, Rožič Darko,
Rusjan Marija, Rusjan Vanja, Saksida Alenka, Skrt Karel,
Skubin Silvija, Smole Drozina Andreja, Sosič Marta, Sre-
brnič Elda, Stepančič, Stepančič Marija, Šavli Danijel, Šini-
goj Gačnik Ksenija, Škarabot Davorin, Školaris Valerija,
Špacal Albin, Špacapan Boža, Štolfa Danijel, Štrukelj An-
drej, Štrukelj Magdalena, Tepina Julijana, Terpin Silvana,
Trampuž Mladenko, Ukmar Bucik Ingrid, Uršič Liljana,
Valič Jožef, Vecchiet Jože, Vižin Marjeta, Volk Avgusta,
Vuga Ivanuša, Zavrtanik Miranda, Zavrtanik Štefanija, Za-
vrtanik Tit s.p., Zavrtanik Zmagica, Zorn Anica, Žerjal Ma-
rija, Žigon Kamila, Živec Božica, Žnideršič Vladimir.

Vsem darovalcem se Svet KS Solkan iskreno zahvaljuje.
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Darovalci

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

Prejeli smo

Rešitev križanke iz 91. številke
Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa
bo izšla 29. septembra. Članke in fotografije je
treba oddati najkasneje do 1. septembra na
e-naslov: solkanski.casopis@siol.net. Slike naj
bodo ločene od besedila in opremljene s podna-
slovom in avtorjem fotografije. Posredujejo naj
se v jpg formatu. Urednica: 040-754-905.

Izdaja: KS Solkan
Zanjo: mag. Darinka Kozinc, predsednica KS Solkan
Urednica: mag. Inga Miklavœiœ Brezigar
Uredniøki odbor: Jure Batagelj, Erika Grosar, 
Joæef Leban, Boæidar Markiœ, dr. Branko Maruøiœ, 
Nika Øuligoj
Jezikovni pregled: Katarina Vuga
Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana - Gorica
Naklada: 1.500 izvodov - junij 2017

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

ISSN 2335-4143

Obvestilo

Tə na bo svinja zarila. – Se boš že kako znašel, (da ne boš
lačen).

Anekdota
Sukenci sə bli od nimer žleht əldje an sə dali usim an usa-
kimu soje ime, təkuə sə bli Fəče, Kəpe, Pəs, Osu, Zunzo,
Flosko, Palonkič, Uretənc, Lopatič, Cesar, Čičigonca,
Ločənj, Briče; səmo Škarabotu nisə dali sojga imena….
Vjəste zaki? Zastrən ki je že blo zadosti grdo.
Po pripovedi Milana Klemenčiča l. 1956 zapisal Aleš Ko-
mavec  
*

Solkanske besede se še vedno zbirajo. Veseli bomo, če boste besede,

ki še niso zabeležene, posredovali na e-naslov: 
solkanski.casopis@siol.net ali oddali na Krajevno skupnost v ku-
verti s pripisom: solkanščina.  Zaželena je tudi kakšna anekdota.
K. Vuga

Prireditve v letu 2017 so omogočili:
Mestna občina Nova Gorica
in
Brezigar David in Marinka, Solkan
Business solutions, Solkan
Cvetličarna Anita Flajs s.p., Solkan
Cvetličarna Klavdij Jakončič s.p., Solkan
Fotoatelje Pavšič Zavadlav, Solkan
GOPACK d.o.o., Solkan
HIT d.d. Nova Gorica
Instrumentation technologies d.d., Solkan
Jakin Anton, Solkan
Jakin Marjan, Solkan
Kava bar Memedi, Solkan
Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica d.o.o.
Livarna Gorica
MAHLE LETRIKA d.o.o., Šempeter pri Gorici
Makuc Antonija, Ljubljana
MINI GO d.o.o. Nova Gorica
Mini pekarna Brumat, Solkan
NASE d.o.o., Solkan
Okrepčevalnica Valentinčič, Dolga njiva
Rokava d.o.o.
Salonit Anhovo
Kamnolomi d.o.o., Salonit Anhovo
Vrtnarstvo Koršič, Solkan

Za materialno pomoč se zahvaljujemo 
Vrtnarstvu Koršič iz Solkana
Pekarni Kukaj iz Solkana
Valmar d.o.o., Kromberk
Salonitu Anhovo Kamnolomi d.o.o.

Zahvala sponzorjem KSS

Rešitve iz 92. številke (številke pri tomboli)

Juštinč – 1
cibjə tacə - 11
gor an dol - 69
trombə Biščavə - 77
klobasə - 88
nono - 90

Dopišite solkanskim izrazom knjižne besede:
čeróu, čeróvi – 
déjmo rečt – 
glih zdej – 
jəmet – 
məšədrənca – 
pičót – 

Slogani
Orna ni pórna, zastrən ki je nuəka (nuətərka) uəda mórna!
(porna – prazna, morna – mlačna)

Dopolnilo
V zvezi s člankom v Solkanskem časopisu št .92, 31. marec
2017, bi rada povedala naslednje:
V članku MED SOLKANSKIMI KAJAKAŠI avtorice Tatjane
Malec je pod sliko desno zgoraj napisano, da je v drugi vrsti z
desne Solkanec z Brega, za katerega se ne spomnimo
imena. Prepoznala sta ga njegov brat in sestra. To je Pavel
Bone, uspešen kajakaš in izdelovalec čolnov.

Dobra novica
Končno smo dobili nov bankomat pred marketom v Solkanu.




