
11001- solkanski ~asopis29. marec 2012

29. marec 2012 solkanski časopis
Leto XIX, {tevilka 72

Izdaja: KS Solkan
Zanjo: Jožef Leban
Odgovorni urednik: Toni Gomiš~ek
Uredni{ki odbor: Jožef Leban, Saša Marušič,  
Franc Marušič, Erika Grosar, Božidar Markič, 
Evelin Bizjak, Darinka Kozinc, Tomaž Čadež,  
dr. Branko Marušič, Mitja Marussig
Jezikovni pregled: Katarina Vuga
Likovni urednik: Bojan Bole
DTP: ArtTECH
Tisk: Grafika So~a, Nova Gorica
Naklada: 1500 izvodov - marec 2012

solkanski časopis

Iz vsebine

Sedež Goriškega muzeja se seli iz 
Kromberka v Solkan. V kompleksu 
vile Bartolomei je zrasla stavba, ki 
je, čeprav modernistično zasnovana, 
lepo vnesena v prostor. V pritličju de-
sno je prostor za knjižnico, ki velja za 
največjo muzejsko knjižnico v Slove-
niji. Naravnost je čitalnica, povezana 
z arhivom časopisnih člankov. Levo 
je prostor za ožjo upravo (ravnatelja, 
tajništvo, računovodstvo). Kustosi 
imajo prostore v nadstropju, v kleti 
pa bo našel mesto fotografski arhiv. 
Sem bodo prihajali tudi predmeti, na-
menjeni restavriranju. V nadaljevanju 
investicije naj bi restavratorji dobili 
povsem nove prostore, ki bodo pod-
zemno povezani s to „sprejemnico“ 
artefaktov. Ravnatelj Andrej Malnič 
pravi, da se s tem prenova komple-
ksa vile Bartolomei šele začenja. Stari 
podeželski dvorec vile Bice naj bi do-
bil še eno krilo, tako da bo zgradba 
simetrična. Muzejska zbirka, vezana 
na prikaz restavratorske dejavnosti, 
je edinstvena v slovenskem in tudi 
širšem prostoru. Na vrtu, kjer je za-
dnja burja podrla mogočno smreko, 

Novi prostori 
Goriškega muzeja

Andrej Malni~ pred novo upravo Gori{kega muzeja (Foto: Toni Gomi{~ek)

Letošnja zima je prinesla poleg 
lepih sončnih dni tudi močno 
in dolgo trajajočo burjo, 
ki je povzročila kar precej 
nevšečnosti.
Čeprav je narava muhasta, 
pa upamo, da je vse to mimo. 
Prihaja nov letni čas, ki je 
za mnoge najlepši letni čas. 
Narava se prične prebujati, 
sonce nas prijetno ogreva in 
razpoloženje je kar čez noč 
vedrejše. 

K boljšemu počutju 
pripomorejo tudi bližajoči se 
prazniki. Pričnejo se z veliko 
nočjo, nadaljujejo s praznikom 
boja proti okupatorju, 
zaključijo pa s praznikom dela. 
Praznujmo jih radostno 
v krogu svojih najbližjih. 
Poveselimo se vsak po svoje.

Jožko Leban, 
predsednik Sveta KS

Spoštovane krajanke in krajani Solkana!

naj bi uredili rozarij z burbonkami. 
„Po poroki v vili Bartolomei se bodo 
mladoporočenci slikali sredi cveto-
čih vrtnic,“ napoveduje Malnič, ki je 
istočasno vesel, da s selitvijo uprave 
Goriškega muzeja v Solkan pridobi-
va kromberški grad kar devet novih 
razstavnih prostorov. Številne muze-
alije, ki so zaenkrat v depojih, bodo 
tako končno dostopne javnosti. Kdaj 
pa bodo nove prostore dobili Goriški 
zapori?  
TG

Kmalu se bodo napolnile. (Foto: TG)

Burja! 

Pihalo je, kot `e dolgo ne. To je burja kot v~asih, so modrovali starej{i Sukenci. Na tleh je 
kon~al marsikateri stre{nik, pa tudi mogo~na smreka z vrta vile Bartolomei. 
(Foto: Toni Gomi{~ek)

Kotalkališče pokrito

Streha trda kakor kamen, kost (Foto: Marjetka Plesni~ar)

Dolgoletna želja krajanov Solkana po pokritem večnamenskem objektu se 
je uresničila. (Nadaljevanje na strani 2)

Pomlad je tu - ~e{nje cvetijo (Foto: TG)

Poslovno poro~ilo KS
Kaj smo naredili in ~esa nismo. 
Zakaj mislimo, da si zaslužimo dobro 
oceno. Kaj nas še ~aka, da bomo 
dobili odli~no. 
Na strani 2

Krajše in daljše
Od dedka Mraza do kulturnih 
prireditev, od kulinari~nih ve~erov 
do prostovoljnega dela, od prijetnih 
obletnic do bole~ega slovesa. 
Na straneh 3 in 4

Pust
Dan, ko je skozi Solkan zapeljal hitri 
vlak, ko smo dobili novo mnoštvo 
prometnih znakov in rajali do jutra...
Na strani 5

V oazi tišine, zbranosti  
in miru
Pogovor s p. Bogdanom Knavsom, 
gvardijanom svetogorskega sveti{~a
Na straneh 6 in 7

OŠ Solkan
Kjer je u~enje zabava. Kjer skrbijo za 
~isto okolje. Kjer sodelujejo na novo-
letnem bazarju. Kjer vrstniki kuhajo.
Na strani 8

Kampo
Našli smo slike našega nogometnega 
igriš~a in dali obledelim slikam svež 
spomin. Oživel ga je Andrej ^erne.
Na strani 9

Najlepša leta
Brez njih bi še kulturnega praznika ne 
praznovali! Znajo se poveseliti in raz-
vedriti druge. Naše zlate upokojenke 
in upokojenci.
Na strani 10

Radi~ se predstavi
O razstavi v karavli, o projektu od vrt-
nine do umetnine, o najboljši zimski 
zelenjavi, ki jo Sukenci poznamo kot 
sukenski regut.
Na strani 11 in po malem tudi 
drugod

Po doma~e
Pa še p]r Tinoti Brici
Na strani 12



29. marec 20121001- solkanski ~asopis2

KS Solkan

Pred nekaj leti je bila sprejeta od-
ločitev, da se v ta namen uredi objekt 
kotalkališča na nekdanji stražnici oz. 
po domače na karavli. Izdelani so bili 
projekti in pridobljeno je bilo gradbeno 
dovoljenje. Pred pričetkom gradnje smo 
nameravali na streho namestili sončno 
elektrarno. Po zagotovilih izvajalca bi 
KS Solkan s tem pridobila nekaj pre-
potrebnih sredstev. Z izvajalcem je bila 
podpisana pogodba. Zaradi zavlačevanj 
je bilo treba večkrat podaljševati veljav-
nost gradbenega dovoljenja. Projekt 
o sončni elektrarni je padel v vodo in 
veljavnost gradbenega dovoljenja se je 
iztekla brez možnosti za podaljšanje.

V takšnem stanju, vendar s prihra-
njenimi precejšnjimi sredstvi, se je sre-
čalo sedanje vodstvo KS ob nastopu 
mandata. Odločiti smo se morali hitro. 
Na seji 20. aprila 2011 je razširjen se-
stav Sveta KS Solkan razpravljal o pri-
četku del. Imenovana je bila delovna 
skupina za pripravo predloga za izved-
bo del. Predlog je bil pripravljen, saj se 
je rok 14. avgusta 2011, ko bi preteklo 
gradbeno dovoljenje, hitro približeval. 
Na seji Sveta KS 22. junija 2011 smo 
sprejeli sklep, da se kotalkališče pokrije 
po prvotnem načrtu, t.j. brez sončne 
elektrarne. Za začetek pripravljalnih 
del je delovna skupina poiskala več 
ponudb, od katerih je bil najugodnejši 
Final. Ta skupina je bila preimenova-
na v gradbeni odbor, vodi ga Tomaž 
Vuga, nadzor pa je bil zaupan Gabrijelu 
Humarju.

V nedeljo, 26. decembra, na pra-
znik sv. Štefana, zavetnika solkanske 
župnije, nam je Krajevna skupnost v 
sodelovanju z Župnijskim uradom 
podarila že tradicionalni božični 
koncert. Z njim smo svečano poča-
stili božično-novoletni čas, praznik 
našega zavetnika in dan slovenske sa-
mostojnosti. Poslušalci, ki so napol-
nili praznično okrašeno cerkev, so se 
ob jaslicah in blagih zvokih potopili 
v čudež božične skrivnosti. Skladbe 
domačih in tujih skladateljev, ki smo 
jim prisluhnili, so nam prebudile ple-
menita čustva, sočutje in dobroto.

V svečano vzdušje sta nas uve-
dli nadarjeni domačinki, učenki 5. 
razreda violine, Elizabeta Božič in 
Ana Stibilj, ki igrata v godalnem or-
kestru in v različnih komornih se-
stavih. Sopranistka Patricija Nemec 
je kot obetavna pevka izstopala že 
v pevskem zboru OŠ Solkan. Veliko 
nastopa kot solistka, sodeluje v sol-
kanskem župnijskem pevskem zboru. 
Je članica in korepetitorka MePZ 
Sontius in vodi MePZ Klasje.

Tenorist Marko Pavlin iz Grgarja 
nastopa v komornem zboru Grgar, 
kot solist na internih nastopih 
glasbene šole in na prireditvah po 
Primorski.

Petje sta spremljala Luka Ipavec s 
trobento in organist Uroš Cej. Luka 
Ipavec je dvakratni dobitnik študent-
ske Prešernove nagrade AG. Na re-
gionalnih in državnih tekmovanjih 

Božični koncert v cerkvi sv. Štefana
doma in v Italiji je prejel več nagrad in 
zlatih priznanj. Sodeluje v simfonič-
nem in pihalnem orkestru Akademije 
za glasbo v Ljubljani. Projektno sode-
luje z orkestrom Ljubljanske opere in 
Slovenske filharmonije.

Organist Uroš Cej je imel preko 
Akademije za glasbo orgelske koncer-
te v Ljubljani, Zagrebu, na Dunaju in 
v Vatikanu. V sodelovanju z župnijami 
je izvajal orgelske koncerte največkrat 
na Sveti Gori. Poučuje na Orglarski 
šoli v Novi Gorici, v konkatedrali 
Kristusa Odrešenika igra na orgle in 
spremlja cerkveni pevski zbor.

Glasbeniki so z odličnim izva-
janjem navdušili poslušalce, ki so 
jih nagradili z bučnim ploskanjem. 
Praznično vzdušje smo hvaležni po-
slušalci ponesli tudi v svoje domove.
Majda Šturm

Kmalu so se dela začela in na splo-
šno zadovoljstvo so hitro potekala. 
Medtem je bilo dogovorjeno, da se 
na kotalkališču naredijo še tribune z 
ograjo ter opravi javni razpis za po-
kritje kotalkališča. Kot najugodnejši 
ponudnik je bila na seji 21. oktobra 
2011 izbrana HOJA d.d. Škofljica pri 
Ljubljani. Podpisana je bila pogodba 
in aneks za tribune ter ograjo. Rok po-
kritja je bil 24. december 2011. Delo 
je bilo dokončano prav tega dne.

Danes z veseljem ugotavljamo, da 
je projekt v tej fazi zaključen. Medtem 
pridobivamo uporabno dovoljenje in 
dokumentacijo za izvedbo razsvetlja-
ve na objektu. Računamo, da bomo 
oboje zaključili do sredine aprila. 

Vrednost del do te faze znaša okrog 
275.000 evrov. Investicija je v celoti 
pokrita iz proračunske rezervacije, s 
pomočjo Mestne občine Nova Gorica 
in iz lastnih sredstev KS Solkan. Z njo 
smo poleg pokritega kotalkališča do-
bili še cca 100 m2 uporabnih skladišč-
nih prostorov. 

Ob koncu moram pohvaliti vse 
izvajalce, člane gradbenega odbora, 
nadzornika in člane Sveta KS ter ko-
misije za uspešno izvedbo projekta v 
zelo kratkem času. 

S tem pa naša naloga še ni končana. 
Čaka nas naslednji korak, dokončanje 
objekta. Že v letošnjem letu moramo 
pripraviti ustrezno dokumentacijo za 
izvedbena dela v letu 2013 in 2014.
Jožko Leban, predsednik Sveta KS

Krajevna skupnost Solkan deluje 
že 44 let. Po številu prebivalcev in 
gospodinjstev je druga največja sku-
pnost v Mestni občini Nova Gorica. 
Kot primestna KS se srečuje z vr-
sto problemov, ki so v pristojnosti 
Mestne občine Nova Gorica, pred-
vsem na področju urejanja prometa, 
tovornega prometa, pri okoljevar-
stveni in komunalni problematiki. 
Ti problemi pa se ne zaključijo na 
mejah KS, temveč jih rešujemo z or-
gani Mestne občine Nova Gorica in 
s sodelovanjem mestne in primestnih 
KS. 

Največ časa v letu 2011 smo po-
svetili pokritju kotalkališča, prometni 
ureditvi v Solkanu, tovornemu pro-
metu, okoljevarstveni problematiki, 
razsvetljavi, ureditvi pokopališča, de-
lovanju športne cone in urejanju od-
nosov med društvi in KS. Vse to se je 
odražalo v programu dela odborov, 
komisij in v delu Sveta KS; osnova je 
finančni plan za leto 2011 in dolgo-
ročen program dela in investicij. 

Program na kulturnem in social-
nem področju smo v celoti izvedli. 
Poudariti moramo tudi uspešno delo-
vanje Turističnega društva Solkan in 
drugih kulturnih in športnih društev, 
ki so pomembno prispevali pri aktiv-
nostih v Solkanu.

V ospredje smo postavili vpraša-
nja, ki zadevajo razvoj Solkana: re-
vitalizacija Solkana, celovita prome-
tna ureditev, urejanje starega jedra 
Solkana, izgradnja pokrite dvorane, 
kar je pogoj za večje aktivnosti.  

Osnova za delovanje KS je bil fi-
nančni plan za leto 2011 in rebalans, 
sprejet program aktivnosti Sveta, od-
borov ter komisij. Določene naloge 
izhajajo iz dolgoročnega programa in 
programa investicij, udejanjanje pa je 
odvisno tudi od sredstev, ki jih dobi-
mo od MONG. S sredstvi smo ravna-
li gospodarno, tako da bi dosegli čim 
boljše učinke.

V letu 2011 še nismo uredili od-
nosov z društvi, ki uporabljajo pro-
store na karavli, kar je po izgradnji 
nadstreška in tribun nujno. Postopek  
je v teku in predvidevamo, da bo 
končan do konca marca 2012.  

Svet KS je imel v letu 2011 šest re-
dnih in sedem korespondenčnih sej. 
Nov statut MONG ukinja Statut KS, 
zato nimamo več nadzornega odbo-
ra, ki je v sklopu Nadzornega odbora 
Mestne občine Nova Gorica.

KS je etažni lastnik objekta na 
C. IX. korpusa 46, objekta na Soški 
cesti 29 – 31, kompleksa nekdanje 
solkanske karavle, zemljišča žarnega 
pokopališča, parkirnega prostora za 
Domom in parcele gozda v Skalnici. 
Z lastnino odgovorno gospodari, 
zato prostore, ki so primerni za upo-
rabo, daje v najem. 

KS ima v upravljanju Dom KS, ki je 
občinska lastnina. Naša želja je, da bi 
MONG prenesla lastnino na KS. KS 
ima od Soških elektrarn Nova Gorica 
v brezplačni uporabi del kompleksa 
športne cone ob Soči. Športna igrišča 
so bila lani v najemu lokala Žogica, 
vzdrževanje športnih objektov ureja 
KS. Gostinski objekt Solkanska klet 
je tudi v najemu.

Izvajanja nalog iz programa

1. Urejanje prometa v Solkanu
V letu 2011 se je realizirala prometna 
ureditev v Solkanu, ki še ni dokončana. 
Menimo, da smo s sedanjo ureditvijo 
precej prispevali k umiritvi prometa v 
Solkanu. Tudi meritve, ki jih je policija 
opravila na skritih lokacijah, potrjujejo 
našo ugotovitev.

2. Komisija in Svet sta 
obravnavala tudi ekološke 
probleme
Predvsem sta se ukvarjala s solkansko 
Livarno. Izdelane so bile tudi meritve, 
ki so pokazale, da se je stanje emisij, ki 
jih izpušča Livarna, precej popravilo. 
Tudi od vodilnih delavcev Livarne smo 
dobili zagotovilo, da so precej stvari 
odpravili in da tudi v prihodnje lahko 
pričakujemo izboljšave. V letu 2012 
bomo imeli podobne razgovore s SIA 
in Kamnolomom ter njihovim lastni-
kom Salonitom Anhovo.
3. Pokopališ~e
Komisija za pokopališče je uspešno 
vodila upravljanje in vzdrževanje po-
kopališča. Dokončana so bila tudi dela 
na žarnem pokopališču.
4. Investicije
Vse aktivnosti so bile v letu 2011 
usmerjene v pokritje kotalkališča in 
s tem v pridobitev velike dvorane, 
ki je KS skoraj edina med KS nima. 
Izgradnja je uspela, saj smo poleg po-
kritja kotalkališča dobili še tribune in 
okrog 100 m2 skladiščnih prostorov.
Uredili smo tudi mini vodnjak pred KS, 
sanirali vodno zajetje na poti na Kekec, 
montirali ogledalo na nevarnem ovin-
ku na cesti, ki pelje v Kajak center.
5. Komunalna dejavnost
V letu 2011 smo uredili mesto za za-
bojnike pri OŠ, na Poti na Breg in na 
Ulici M. Štrukelj.
Popisali smo javno razsvetljavo in po-
pis posredovali MONG. Potekala bo 
v okviru ureditve razsvetljave v vsej 
MONG.
6. Socialna dejavnost
Komisija za socialne zadeve je sprejet 
program v celoti izvedla v zadovoljstvo 
starejših krajanov, ki jih je v Solkanu iz 
leta v leto več. V celoti je bil izveden 
tudi program aktivnosti do materin-
skega doma, VDC Klanec in drugih 
ustanov na našem področju.
Potrebno je poudariti uspešno organi-
zacijo srečanja starejših krajanov. 
7. Kulturna in športna dejavnost
Uspešno so bile izvedene vse načrto-
vane kulturne in športne dejavnosti. 

Vse prireditve so bile dobro obiskane. 
Številne prireditve so zahtevale veliko 
truda posameznikov za izvedbo in  pri-
dobitev sponzorjev. Organizacija je bila 
prilagojena razpoložljivim sredstvom 
tako, da ni bila okrnjena kvaliteta. 
Zelo odmevne so bile prireditve na sol-
kanskem Placu ob 1010. obletnici prve 
omembe Solkana. K uspehu je veliko 
prispevalo Turistično društvo Solkan, 
MePZ Slavec, Kajak klub Soške elek-
trarne in Društvo upokojencev Solkan. 
V letu 2011 smo izdali štiri številke 
Solkanskega časopisa,  ki obvešča kra-
jane o dogajanju v KS.
8. Sodelovanje s KS in rajonskimi  
sveti
Tudi v letu 2011 smo se dogovarja-
li s KS in rajonskimi sveti Gorica in 
Štmaver.  Z rajonskim svetom Štmaver 
uspešno sodelujemo pri kulturnih in 
športnih prireditvah. Ni pa zaživelo 
sodelovanje s sosednimi KS.
9. Skupina mladih krajanov je v so-
delovanju s KS v letošnjem letu preple-
skala zanemarjeno čakalnico na  žele-
zniški postaji v Solkanu.

ZAKJU^EK
Svet KS Solkan je na seji dne 27. fe-
bruarja 2012 na osnovi predloženih 
materialov razpravljal in sprejel za-
ključni račun in poslovno poročilo za 
leto 2011.
V razpravi je bilo dobro ocenjeno go-
spodarjenje in poslovanje Sveta KS in 
dejavnosti, ki so v zaostrenih pogojih 
dela zagotovile izvedbo načrtovanih 
nalog. 
V razpravi je bila poudarjena zahteva 
po odgovornem odnosu vseh pri pla-
niranju in izvedbi nalog na področju 
investicij, s poudarkom na sredstvih, 
ki jih zagotavlja MONG. 
Menim, da je zaključni račun rea-
len prikaz stanja in dejavnosti v KS 
Solkan. V prihodnje bo potrebno še 
tesneje sodelovati z ustreznimi služba-
mi v MONG zaradi uspešne realizacije 
nalog v KS, ki so odvisne od sredstev 
MONG.
Jožef Leban, predsednik Sveta KS
                                                                                              
    

Poslovno poročilo Krajevne skupnosti 

V~asih so {li mo{ki k ma{i na Sv. [tefan  
z regutom v gumbnici (Foto: AS)

»Ljudje, ljudje, ljudje… Ljudje takšni 
in drugačni. Ljudje, ki hitijo, ljudje, ki za 
trenutek postojijo. Ljudje, ki se pesmi, 
pomladi in ptic veselijo. Ljudje zaposleni 
in ljudje, ki so še učenci. Ljudje, ljudje, 
ljudje, takšni ali drugačni, imejmo se 
radi.« Tako se je zaključila prisrčna, po-
mladno sveža otroška prireditev, ki so jo 
ob dnevu žena skupaj s TD Solkan spletli 
učenci OŠ Solkan, otroški pevski zbor in 
solkanske mažoretke. 

Na sončen petkov popoldan se je na  
Placu ob fontani zbrala množica ljudi, ki 
je oživela naše mestno jedro. Pod taktir-
ko učitelja Mateja Petejana je odmevala 
otroška pesem in razigranost, ki je pope-
strila lep, skoraj pomladni dan. Na kla-

Dan žena na Placu

(Nadaljevanje s strani 1)

virju je pesmi spremljala Minka Markič. 
Za plesni točki so poskrbele solkanske 
mažoretke. Poleg petja smo slišali tudi 
recitacije, harmoniko in tubo. Prireditev 
sta povezovali Gaja in Nika. Na ogled so 
bila tudi stara svetila, ki jih je razstavljal 
gospod Zdravko Gruden. S sklepno mi-
slijo in čestitko ob dnevu žena je zaključil 
predsednik TD Branko Belingar. Za sve-
že cvetje je poskrbelo vrtnarstvo Majdin 
Gaj. Za čudovito prireditev se zahvalju-
jem vsem nastopajočim in vsem, ki so iz 
ozadja pomagali pripraviti prireditev ter 
vsem tistim, ki so kakorkoli prispevali k 
temu dogodku.

Erika Grosar
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Krajše in daljše

Pravzaprav je 25 let minilo že 10. 
novembra 2000, in takrat je Goriški 
muzej izdal zbornik, ki je še vedno 
enako aktualen. To je dokazala tudi 
predstavitev v solkanski karavli, na 
kateri sta po uvodu Andreja Malniča 
čase priprave osimskih sporazumov 
in potek gradnje osimskih objektov 
v okolici Solkana podrobneje opisala 
diplomat Jože Šušmelj in arhitekt 
Tomaž Vuga. Gospod Šušmelj je 
potek priprave na sporazum, ki je 
dokončno rešil vprašanje „začasne“ 
meje med Jugoslavijo in Italijo, 
označil za vrhunsko predstavo tajne 
diplomacije, saj je vse potekalo 

OSIMO – četrt stoletja kasneje

mimo od javnosti. Vsi, ki so kovali 
politični kapital z netenjem zahtev 
po spreminjanju meje, so bili tako 
na hitro utišani. To je omogočilo 
tudi neproblematično nasledstvo 
meje novonastali Republiki Sloveniji, 
čeprav so iz nekaterih iredentističnih 
krogov v Italiji prihajale zahteve po 
novi razmejitvi. 

Zanimivo je bilo poslušati tudi 
spomine Tomaža Vuge na pripravo na 
gradnjo cestne povezave z Goriškimi 
Brdi. Zamisli je bilo več in najstarejši 
se mogoče spomnijo, da se je veliko 
govorilo o predoru med Mrzlekom 
in Podsabotinom, pa tudi o jezeru, ki 

naj bi bilo v osrčju te naše gore. No, 
zahvaljujoč Osimskim sporazumom 
smo dobili most in cesto s koridorjem 
preko italijanskega ozemlja. In 
pozabljamo, da je tudi novi most 
rekorder: resda ne na svetu, ampak 
v Sloveniji velja za najdaljši ločni 
most, saj Sočo „preskoči“ z razponom 
102m. Promet po tej cesti je od 
izgradnje dalje naraščal hitreje, kot 
se je predvidevalo, po uveljavitvi 
schengenskega mejnega režima pa 
nekoliko upada, čeprav cesta ostaja 
za Brda življenjskega pomena. Zdaj 
čakamo le še na ureditev pašarele...
TG

Andrej Malni~, Jo`e [u{melj in Toma` Vuga razmi{ljajo o Osimu danes (Foto: Toni Gomi{~ek)

Spregledani rekorder: najdalj{i lo~ni most v Sloveniji - 102m! (Foto: Toni Gomi{~ek)

V mesecu januarju smo se poslo-
vili od zborovodja Marjana Cigliča. 
Zastal je njegov korak, zastalo je srce, 
predano glasbi in domovini. Pesem 
mu je bila položena takorekoč v zibel. 
Nove Gorice še ni bilo, ko je sedem-
najstletni Marjan že prispeval k njeni 
kulturni podobi. Marjan Ciglič se je 
rodil 17. avgusta1930 v Števerjanu. 
Rosna leta je preživel v Podgori in prav 
tu, v predmestju Gorice, je kmalu po-
kazal glasbeno nadarjenost in ljubezen 
do zborovskega petja. Stana Paglovec, 
njegova učiteljica, ga je priporočila 
Emilu Komelu, znanemu goriškemu 
glasbeniku in skladatelju, pri katerem 
je pridobil prvo glasbeno izobrazbo. 
Glasbeno pot je kasneje nadaljeval 
pri Jožku Bratužu in od leta 1945 v 
obnovljeni Glasbeni matici v Gorici. 
Komaj petnajstleten je bil član zbora 
iz Podgore in nastalega kvinteta. Leta 
1946 je ustanovil in vodil mladinski 
oktet. Leto kasneje, 15 dni po priklju-
čitvi Primorske k Jugoslaviji, je ilegal-
no prestopil mejo in v Solkanu usta-
novil mladinski zbor, ki je kaj kmalu 
začel žeti prve uspehe na pomembnih 
proslavah in na prvih okrajnih in repu-
bliških revijah. Leta 1949 je v katego-
riji mladinskih pevskih zborov nasto-
pil v Slovenski filharmoniji in zasedel 
zavidljivo drugo mesto. Po priključi-
tvi je bil med prvimi iz Primorske, ki 
je stopil na ljubljanski oder. Od leta 
1949 do 1951 je Marjan Ciglič vodil 
tudi zbor Ljudske milice, kot vojak na 
Kosovem pa zbor slovenskih vojakov. 
Leta 1952 je prevzel MePZ  delavskega 
prosvetnega društva in Goriškega ok-
teta; z njim je dobil najvišje priznanje 
Okrajne zveze prosvetnih organizacij. 
Društva in zbori so se počasi spre-
minjali, prelivali in preimenova-
li. Nastal je Moški zbor gasilskega 

Marjanu Cigliču  
v spomin  

društva, Moški zbor upokojencev in 
Moški zbor Soča. Slednji se je sča-
soma utrdil, pod veščo roko usta-
novitelja in pevovodje Marjana 
Cigliča so fantje nadaljevali začeto 
pot, zvesti prvemu klicu domovine. 
Od leta 1975 dalje je vodil MoPZ 
Briški grič in Andrej Paglovec Podgora. 
Leta 1980 je ustanovil Mešani pevski 
zbor Društva računovodskih in fi-
nančnih delavcev Nova Gorica, leta 
1996 se je preimenoval v Mešani pev-
ski zbor Slavec Solkan, ki še vedno 
neprekinjeno deluje.

Marjan je za svoje delo in uspe-
he v kulturi dobil številna odlikova-
nja in priznanja: Red dela z zlatim 
vencem, Zlato Gallusovo značko in 
izjemno Gallusovo značko Sklada 
RS za ljubiteljsko kulturno dejav-
nost, pa tudi priznanja iz Šentvida. 
Marjan je ostal zvest svojim pev-
cem; mimo samostojnih koncertov 
se je udeleževal neštetih pevskih 
revij, proslav, komemoracij in sve-
čanosti. Leta 2004 je zaradi bo-
lezni moral prenehati dirigirati. 

Da je bil Marjan zelo priljubljen 
prijatelj in pevovodja, so pokazali  
11. januarja 2012 številni spremlje-
valci na njegovi zadnji poti k Sv. 
Trojici v Kromberku. S spoštovanjem, 
hvaležnostjo, poslovilnimi beseda-
mi in pesmijo se je poslovil MePZ 
Slavec Solkan, MoPZ Kromberški 
Vodopivci, združeno so zapeli šte-
vilni pevci, ki jih je vodil vrsto let. 
Poslovili smo se od našega Marjana, 
ki nam je dal nepozaben dro-
bec sreče, zapisan v melodijo. 

Olga Srebrnič, 
predsednica MePZ Slavec Solkan

V Krajevni skupnosti Solkan smo 
z obiskom prenovljene spletne stran 
www.solkan.si zelo zadovoljni. Še po-
sebej so nam drage vaše pohvale.

Na dobro obiskanost strani kaže-
jo podatki, da jo je do 29. feb. 2012 
obiskalo že 2698 posameznikov, ki so 
nanjo kliknili 24170 krat. To pomeni, 
da povprečno vsak dan obišče stran 
približno 40 posameznikov, ki si ogle-
dajo povprečno 9 vsebin.

Zanimivo je tudi, iz katerih držav 
si posamezniki ogledujejo našo stran: 

Slovenija 1395, ZDA 437, Rusija 
157, Kitajska 93, Nemčija 87, Ukra-

Mesec                        Prireditev    in lokacija                                           

MAREC
 9. marec         Razstava svetil in kulturni program ob Dnevu žena 
 24. marec    Tretja društvena briškulada 
APRIL
 9. april         Šicanje jajc – družabno srečanje                                 
 14. april       Tretji meddruštveni turnir v pikadu                            
 19. april      Dobrodelni koncert vrtca »Za en gumbek fantazije« 
 21. april       Trinajsta meddruštvena briškulada                             
 28. april        Prireditev v počastitev prve omembe Solkana          
MAJ
 13. maj       Mednarodni pohod Treh mostov 
 19. maj       Četrta društvena briškulada                                                                      
JUNIJ                   
 1. junij      Koncert zborov vrtca in OŠ Solkan »Mladost smo mi«    
 1. in 2. junij    Meddruštveni balinarski turnir                                           
 15. junij         Peta društvena briškulada                                                  
 25. junij        Proslava ob dnevu državnosti na Sabotinu                        
 Junij               Prireditev Pesem pod lipo                                    
 Junij              Črepnja, kotlič in vino – 3. srečanje                     
JULIJ
 Julij                  Kulturno zabavni sobotni večeri na trgu J. Srebrniča      
                                       
Informacije o podrobnem programu društev si lahko ogledate na internetni strani KS Solkan.

jina 57, Švica 49, Italija 47, Južna Ko-
reja 35, Turčija 34. 

Spletna stran je na voljo vsem 
Solkancem in Solkankam, ki bi radi 
predstavili svojo dejavnost v rubriki 
Gospodarstvo, dejavnost društev v 
rubriki Društva, najavili dogodek v 
rubriki Dogodki, pokazali fotografije 
v rubriki Galerija ali komentirali v ru-
briki Aktualno.

Da bodo vaši prispevki o Solka-
nu vidnejši in odmevnejši, jih pošlji-
te v elektronski obliki na e-naslov:  
evelin.bizjak@gmail.com in poskrbeli 
bomo, da bodo objavljeni.

www.solkan.si

Program prireditev KS Solkan in društev v letu 2012
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Krajše in daljše

Komisija za upravljanje in vzdrže-
vanje pokopališča se trudi, da dela na 
pokopališču tečejo tekoče in nemote-
no. Z nabavo zalivalk (žlavadu}rju) 
smo dosegli praktičnost in estetski vi-
dez. Kdaj pa kdaj se zgodi, da zalival-
ke ostanejo največkrat na južnem delu 
pokopališča ob glavnem vhodu. Od 
nas vseh je odvisna  razporeditev za-
livalk. To bomo dosegli tako, da tam 
kjer zalivalko vzamemo jo tudi na isto 
mesto vrnemo, tako se ne bomo jezili, 
da jih ni na pravem mestu.

 Nemalo zmede nam je povzročila 
močna burja in mraz. Burja pomete za 
sabo tako, da sveče in šopke odnese 
po vsem pokopališču. Težko je ure-
diti, če ne veš, kam in komu pripada 
sveča ali šopek, zato bo najbolje, da 
po vsakem neurju sami uredimo svoj 
grob in okolico, tako ne bo prišlo do 
nesporazumov.

Nabavljen je bil zabojnik za od-
padne sveče na žarnem pokopališču, 
res je majhen in se hitro napolni, zato 
bomo višek odpadnih sveč odnesli v 
večjega na južno stran pri glavnem 
vhodu, da bo okolica lepa in čista.

Občinska hortikulturna komisija 
nam je dovolila odstraniti ostarelo in 
nevarno cipreso na sredini pokopa-
lišča. Korenine ciprese so že večkrat  
poškodovale tlakovano pot in s tem 
povzročile veliko škode.

Prošnje, naslovljene na komisijo, 
rešujemo po pravilniku in zmožno-
stih, ki so nam na razpolago.

Obiskovalci in najemniki grobov 
nam lahko z dobrimi predlogi poma-
gajo, da bo naše pokopališče lepo in 
skrbno urejeno. S skupnimi močmi 
nam bo to uspelo. HVALA.

Dorica Golob
Predsednica komisije za urejanje 
in vzdrževanje pokopališča

Četrtkovi vinski večeri v Ošteriji 
Žogica so že stalnica. Na njih  pred-
stavimo kulinariko naše ošterije in 
vina iz našega vinorodnega okoliša. 
Tematika zadnjega večera je bil, seveda 
času in prostoru primerna, SUKENSKI 
REGUT ali solkanski radič ali suken-
ska galtroža ali goriška vrtnica ali re-
grat...imen še pa še. Mi ga imamo za 
našega. To je regut  lepe rdeče barve v 
obliki vrtnice, hrustljav, nič grenak  in 
nezamenljiv z drugimi radiči. Kmetje 
ga poberejo na solkanskem polju in ga 
silijo v toplem gnoju v kleteh na svojih 
kmetijah. Regut je že skoraj izginil z 
jedilnikov. Na srečo so se tapravi po-
vezali s pridelovalci tega kraljevskega 
reguta in obudili spomin nanj. Postal je 
zgodba naših kuhinj.

V naši ošteriji smo pripomogli k 
razpoznavnosti te vrtnine z  mesečno 
ponudbo, tematskimi večeri in pred-
stavitvijo v širšem slovenskem okolju.

 Da mi ne uidejo misli predaleč, se 
vrnem k našemu vinskemu večeru s 
kulinariko naše kuhinje, katere nit je 
bil regut.

Česnov, fižolov in zasekin na-
maz z listi reguta je bil za ogrevanje. 
Nadaljevali smo s paninom na palčki 
in juho iz reguta. Krompirjev sufle z re-
gutovo glavo in fižolovim točem je bila 
predigra. Solkanska postrv se je bahala 
v svinjski mreni, obdani z mletim kore-
nom sukenskega reguta in belem vinu, 
kar je bil višek večera.  Za konec smo 
se posladkali s štrukji.

Vinarji so se predstavili z odlični-
mi vini in zgodbami svojih vinogra-
dov. Vino iz amfor nam je predstavil 
Erzetič iz Višnjevika, avtohtono pinelo 
s planine Ferjančič. Da odličen refošk 
prihaja iz Vina Koper, nam je potrdil 
Peter. Sivi pinot nam je ponudil Marko 
Saksida iz Zalošč.  

Lepa, zaokrožena zgodba spajanja 
hrane, vina in druženja ljudi, ki se radi 
zabavajo. Se vidimo na naslednjem vin-
skem večeru.

Se vam zdi, da sem prevečkrat upo-
rabila SUKENSKI REGUT Ne! Še pre-
malokrat, saj je SUKENSKI REGUT 
kralj naših vrtov.
Nataša Šuligoj

 

Skrb za naše 
pokopališče

Goriški literarni klub Govorica 
(GLK), ki je bil ustanovljen 23. apri-
la 2010 in združuje literate zlasti v 
novogoriški, šempetrsko-vrtojben-
ski, kanalski, briški, mirensko-kosta-
njeviški in renško-vogrski občini ter 
tudi v drugih sosednjih občinah in 
v zamejstvu, je tudi letos ob sloven-
skem kulturnem prazniku pripravil 
krajšo slovesnost na grobu Franceta 
Bevka v Solkanu. Po pozdravnem 
nagovoru predsednice GLK, mag. 
Darinke Kozinc, ki je omenila plodo-
vitost in pomen pisatelja za primorski 
prostor, obenem pa opomnila, da se 
nanj kljub spomeniku v Novi Gorici 
(ki je po njenem mnenju preveč skrit 
očem) in poimenovanju Goriške knji-
žnice po njem pozablja nanj.

Vse prisotne je v imenu Mestne ob-
čine Nova Gorica pozdravila svetnica 
MONG, gospa Vida Škrlj. Pozdravila 
je zamisel spominske slovesnosti, ki 
naj postane tradicionalna.

Dar kulturi na ta dan so prispe-
vali pesnik Radivoj Pahor z izborom 

Poklon Francetu Bevku  

svoje poezije, sledila je mag. Marija 
Mercina (prejemnica Bevkove na-
grade za leto 2011) z odlomkom iz 
povesti Žerjavi, posvečeni izseljeva-
nju ženske emigracije v Egipt, in pe-
snica Vida Mokrin Pauer (prejemni-
ca Bevkove nagrade za leto 2010), ki 
je na »Bevkovem dvorišču« prebrala 
nekaj prikupnih otroških pesmi, saj 
je bila Pestrna njena najljubša otro-
ška knjiga. Ves program pa so pre-
pletali spomini na Bevka in njegovo 
delo.

Po zaključku programa sta tajnik 
GLK Rajko Slokar in svetnica Vida 
Škrlj položila na Bevkov grob venec, 
ki ga je prispevala Mestna občina 
Nova Gorica.

Na slovesnosti so poleg članov 
kluba bili prisotni tudi g. Jožko 
Leban, predsednik sveta KS Solkan, 
Vladimir Krpan, predsednik območ-
nega združenja borcev za vrednote 
NOB in Zvone Mavrič, svetnik obči-
ne Šempeter-Vrtojba. 
DK

Boltarjevi se poleg Vojnega muze-
ja ukvarjajo tudi z ostalinami v nara-
vi, ki so potrebne temeljite prenove. 
Kaverna na Sveti Gori, ki služi kot pre-
hod iz solkanske na grgarsko stran, je 
dolga 260 m in ima tri vhode. V njej se 
vedno lahko odžejate s kristalno čisto 
vodo iz vodnjaka. Rok Boltar in Erika 
Purger sta čistila kaverno od novem-
bra do sredine decembra 2011. 

Najprej sta kaverno poglobila in 
uredila stopnišče vanjo. Potem sta 

Zahvala
Krajevna organizacija borcev 
za vrednote NOB se iskreno 
zahvaljuje Mariji Lipičar iz 
Solkana, Tominčeva 9, za 

prispevek, ki nam ga je podarila 
ob smrti moža in našega člana 

Milana Lipičarja.

Krajevna organizacija borcev  
za vrednote NOB, Solkan

Udobneje skozi kaverno  
na Sveto Goro

poglobila strelski jarek in naredila 
streho nad vhodom v kaverno. Nato 
je Rok še sam poglobil jarek, ki pride 
do drugega vhoda kaverne, približno 
10 metrov, in dodal žične ovire, ki jim 
jih je podaril Matija Leban iz Čadrga. 
Načrtujejo še dodatno čiščenje ka-
verne, vsaj še 15 metrov od vhoda v 
notranjost, saj je še vedno slabo pre-
hodna. Vesela bi bila vsake dodatne 
roke, saj je še veliko dela. 
EB

Siva kučma, bela brada,
topel kožuh, zvrhan koš.
Joj že prišel je med nas 

stari, dobri dedek Mraz....

In res je prišel prav na hitro stari 
dobri dedek Mraz v spremstvu lisič-
ke Zvitorepke. Naključno je izbral 
hiše, obiskal otroke, prav tak, kot ga 
opisuje priljubljena pesmica: s sivo 
kučmo, belo brado in  zvrhanim ko-
šem dobrot. Otroci in odrasli so se ga 
razveselili in mu radi zapeli priljublje-
no pesmico. Otroci so obljubili , da 
bodo ubogali starše in se pridno učili. 
Dedek Mraz pa je obljubil, da drugo 
leto spet pride na Plac.
DG

Ošterija Žogica  
in sukenski regut  

Regut kot slastni kanape (Foto: Ale{ Srnovr{nik)

Najve~ sukenskiga reguta v Sloveniji porabi chef Matej (Foto: Ale{ Srnovr{nik)

Dedek Mraz
ob slovenskem kulturnem prazniku
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Pust 2012

V petek, 17. februarja, smo se pod 
streho solkanske Mostovne znašli globo-
ko pod cirkuškim šotorom, kjer smo kot 
v Čudežni deželi plavali med imenitnimi, 
domiselnimi, nagajivimi in prikupnimi 
maskami. Zebre, levi, tigri, mačke, indi-
janci, lego kocke (in cel kup drugih mask) 
so tokrat pozabili na pravila prehranskega 
cikla in se v prijetni spremljavi elektron-
ske glasbe prepustili užitkom imenitnega 
ambienta in pravega pravcatega lučkarske-
ga spektakla. Za vse to (in še veliko več), 
se je potrebno zahvaliti resnično čudežni 
Wonderland Crew, ki so tako s svojo za-
mislijo kot tudi z neizmerno voljo in iskre-
no željo spomnili na danes že kratko malo 
pozabljeno lokalno mladino in dogajanje.  
Pustni spektakel. Kakorkoli, idilična pustna 
pripoved se je uradno začela z napovedjo v 
slogu! Zvočni efekti, ki so se po veliki hali 
Mostovne vili v slogu grozljivega klovna, 
so uradno napovedali začetek zabave, ki je 
na koncu presenetila v tisoč in enem pogle-
du. Nadaljevanje je bilo le še boljše. V stilu 
starega cirkusa nas je že ob prvem pogledu 
v dvorano pozdravila enormno velika (v 
višino je merila kar 4,20, v dolžino pa 6 
metrov) pustna maska klovna, ki je skozi 
oči, kot gigantski strašni robot, streljala 
snope fascinatnih barvnih luči. Prelepe sli-
ke cirkuških živali so na industrijskih zido-
vih pripovedovale svojo zgodbo, v kateri je 
srečni konec napočil z jetništvom glavnega 
cirkuškega gospodarja. Kakorkoli, slike so 
se v popolnem spoju estetskega dopolni-
le s kopico pisanih balonov in neštetimi 
lučkami, ki so jih člani Wonderland Crew 
v cirkuškem slogu prepletli po stropu.  
Začeli smo pri prijatelju. Zamisel o čude-
žnih tematskih zabavah je svoje korenine 
pognala s prvencem, ki je za kraj dogodka 
izbral kar domači vrt. »Prva zabava je bila 
v slogu čudežne dežele, ki smo jo pričarali 
kar na dvorišču prijatelja Blaža,« razlagajo 
člani Wonderland Crew in dodajajo, da je 
bil prav uspeh slednje povod za odločitev 
o formiranju današnje Wonderland Crew. 

Po poplavi pohval in valu navdušenja je 
zamisel sledila besedi, tem pa prva čude-
žna zabava na Mostovni. Ta je 31. oktobra 
lani v duhu vsega srhljivega v malo dvora-
no zvabila vse od zlobnih čarovnic do gro-
zljivih zombijev in strašnih obrazov. »Za 
naš prvi dogodek takšne sorte, v slavo noči 
čarovnic, je na vstopu veljal Horror Dress 
Code,« se zabave spominjajo njeni orga-
nizatorji in dodajajo, da ključni poudarek 
njihovih zabav leži na izbrani tematiki in 
imenitni dekoraciji. »Podobno zabavo smo 
namreč hoteli prirediti že lani, vendar nas 
je takrat  prehitel čas. Letos smo se orga-
nizacije lotili prej, pa vendar zabave tudi 
letos ne bi bilo, če k njeni realizaciji ne bi 
prispevala Ošterija Žogica s kupom okra-
skov in naši dragi prijatelji s pridnimi ro-
kami!« še dodajajo.

Naslednji: Psy Trance Uspeh zabave ob 
praznovanju Noči čarovnic  je vodil v na-
slednjo postojanko v pripovedi o Čudežni 
ekipi. »Zamisel o dekoraciji zabave s Psy-
trance glasbo se je v resnici porodila v 
mislih prijateljev DJ-ev«, pojasnjujejo pri 
Wonderland Crew. Po njihovih besedah naj 
bi bila fluorescentna dekoracija na takšnih 
zabavah prej pravilo kakor izjema, zaradi 
česar so se poigravanja s svetlobnim odbo-
jem in kričeče norimi barvami z navduše-
njem lotili tudi sami. Končni rezultat je bil 
več kot spektakularen! Po tednih priprav, 
izdelavi drobnih in ogromnih okraskov, 
ki so jih brez izjeme krasile živo rožnata, 
kričeče zelena, noro rumena in strupeno 
oranžna, je končno napočil dan D. Mala 
dvorana Mostovne se je za nekaj ur spre-
menila v čudežno deželo strupenih gobic, 
naelektrenih, z nitjo prepletenih lebdečih 
skulptur in imenitne postavitve odra, na 
katerem so, kot glasbeni bogovi, DJ-i iz 
cele Primorske razveseljevali zbrano mno-
žico.

Kdo stoji za resnino čudežno Wonder-
land Crew?

Na pustni torek, 21. februarja, se je 
v Solkanu dogajal narobe svet… vlak, 
ki navadno pelje po železniških tirih 
čez solkanski most in se kot običaj-
no ustavi na postajališču, se je tokrat 
peljal po cesti in za sabo vlekel zelen 
vagon s potniki. 

Slavni evropski vlak Merkel – 
Sarkozy je na ulice in ceste Solkana 
privabljal domačine, pa tudi mimo-
idoči so se ustavljali in strmeli v ve-
liko lokomotivo. Upravljal jo je po-
staven strojevodja, ki se je smehljal 
skozi okno. Vlak je bilo opaziti že iz 
daljave. Iz dimnika se je vil bel dim 
in slišati je bilo poskočno glasbo ter 
veselo druščino.

Iz leta v leto se pustni voz pelje 
skozi naš kraj, obiskuje in razveselju-

Začetno ekipo v osnovi sesta-
vljajo Aljaž K., Nika Š. In Tomaž 
Č., pri tem pa ne smemo pozabiti 
niti na vse tiste prijatelje (Tomaž 
T., Matija B., Vita M., Blaž 
G., Špela L. Viki Š., Kaja M.,  
Andreja R., Saša D., Tine G.), 
ki so z dobro voljo, umetniško 
žilico, spodbudnimi besedami in 
s časom prispevali h končnemu 
zgledu vseh zabav, ki smo jih do-
slej organizirali. Prijateljem se iz 
srca zahvaljujemo!

Kako se lotiti organizacije za-
bav?

Resnično smo lahko hvaležni, 
da k organizaciji zabave vsak ne-
kaj prispeva. Pri tem sta nam v 
veliko pomoč naš Aljaž, ki skr-
bi za vse, kar se začne in konča 
s tonskim mojstrom, in Tomaž, 
ki mu gre zahvala za imenitne 

lučkarske učinke. Glavni koncept 
zabave, z vsemi pripadajočimi detajli 
in malenkostmi, se vsakokrat porodi 
v kreativnih mislih Nike, k čemur pa 
med izdelavo s ščepcem domišljije ve-
dno prispevajo naši prijatelji.

Kakšne so vaše misli za prihodnost? 
Wonderland Crew deluje zaenkrat še 
skromno, ker mora vsak delati svoje 
stvari. Eni še pridno študiramo, dru-
gi še bolj pridno delamo. Brez dvoma 
pa si v prihodnosti želimo organizira-
ti večdnevni festival v idilični družbi 
naše prelepe Soče, kjer bi združili ljudi 
z različnih koncev in krajev in drugač-
nih glasbenih okusov. Doslej smo vse 
zabave organizirali na Mostovni, ki je 
tudi naš finančni sponzor. Kakorkoli, 
do poletja vas bomo brez dvoma raz-
veselili še z vsaj enim Čudežnim do-
godkom!
Kaja Milanič

V VDC Nova Gorica, enota Solkan, se vsako leto oblečemo v pustne oprave, 
ki smo jih izdelali sami. Letos so bili naši fantje in dekleta s spremljevalci pro-
metni znaki. Najprej so se peš odpravili do solkanskega trga. Od tam so se z 
mestnim avtobusom odpeljali v Novo Gorico, kjer so na Bevkovem trgu ob 
glasbi tudi zaplesali. Mogoče bo pa letina res dobra… 

Pust, pust mastnih ust

Pustni hitri vlak med postankom v Solkanu (Foto: Erika Grosar)

Vlak TGV - ICE skozi Solkan

Pripravljeni na novo prometno ureditev (Foto: Irena Martinu~)

Wonderland Crew - Čudežna ekipa

Vse foto: Viki [uligoj

je krajane. Na vsakem b]rjači, ki ga 
obiščejo, naredijo veselico s harmoni-
ko, zaplešejo, zapojejo in zavriskajo. 
Tradicija o pustu po Solkanu se nada-
ljuje, za kar se moramo zahvaliti gasil-
cem in drugim prostovoljcem, ki nas 
vsako leto razvedrijo s pustnim vo-
zom in predramijo iz zimskega vsak-
dana. Tako so tudi letos odgnali mrzle 
februarske dni in nam pripeljali prve 
tople sončne žarke, ki spominjajo na 
pomlad. 

Evropski vlak Merkel – Sarkozy 
se je na pustno soboto peljal skozi 
Šempeter v povorki in zasedel zavi-
dljivo prvo mesto, v nedeljo pa se je 
v Sovodnjah uvrstil na peto mesto. 
Čestitamo!
EG
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Foto: Darinka Kozinc

Intervju

V oazi tišine, zbranosti in miru
Pogovor s patrom Bogdanom Knavsom, gvardijanom na Sveti Gori

Sveta Gora je pred dobrim letom in 
pol dobila novega gvardijana, patra 
Bogdana Knavsa, Gorenjca, ki pa je 
k nam prišel iz Ljubljane. V pogovo-
ru z njim smo ga povprašali, kako 
je  to spremembo doživljal in kako 
se je znašel v zahtevni vlogi vodenja 
te pomembne cerkvene ustanove, 
ki je imela in ima izjemen pomen 
za Goriško in širše okolje. Prav tako 
so nas zanimali njegovi pogledi na 
sedanjost in prihodnost Svete Gore, 
obenem pa nam je pater Bogdan 
odkril marsikatero resnico in splo-
šno vrednoto. 

Spoštovani pater Bogdan Knavs, 
kako vas je sprejela Sveta Gora?

Doma sem iz vasi Mošnje zraven 
Brezij, ki so prav tako znamenita 
slovenska Marijina božja pot. Tako 
sem se od mladih nog usmerjal k 
Marijinim romarskim svetiščem, kjer 
sem se vedno počutil doma. Bil sem 
zelo počaščen, ko so me predstojni-
ki imenovali za rektorja svetogorske 
bazilike. Na Sveto Goro sem prišel z 
velikimi načrti in radostnim srcem. 
Najprej me je ljubeznivo sprejel ta ču-
doviti kraj s svojo veličastno baziliko, 
potem sobratje na Sveti Gori pa sode-
lavci in romarji. Vse je bilo tako pri-
stno, prijazno in imel sem občutek, da 
so to najlepši in najbolj milostni dnevi 
v moji duhovniški službi.

In kako doživljate Sveto Goro in 
njeno baziliko danes, po ve~ kot 
enem letu službovanja? 

Ne boste verjeli, toda zame sveto-
gorska bazilika nikoli ne izgubi svoje 
privlačnosti, ampak jo samo spremi-
nja. Bazilika je veličastna, ko zadonijo 
njeni zvonovi in ko se oglasijo mo-
gočne orgle, in je čudovita, ko zbrana 
množica romarjev zapoje Mariji v čast. 
Toda svojo privlačnost kaže ta sveti 
kraj tudi takrat, ko je svetišče prazno, 
ko je osvetljena le milostna podoba. 
V nenavadnih urah rad stopim v ta 
sveti hram, naj bo pozno zvečer ali pa 
zgodaj zjutraj. Takrat "tišina šepeta" in 
takrat tudi najlažje mislim na gorje in 
upe, ki so mi jih zaupali romarji, in na 

vse tiste, ki sem jim obljubil, da bom 
zanje molil vsak dan.

Ste mogo~e že raziskali ožjo  
in širšo okolico Svete Gore?

Žal še ne. Najraje grem sam ali s 
kakšnim sobratom do Frančiškovega 
hriba. To je priložnost tudi za molitev 
in meditacijo. Vedno, ko pridem do 
tja, se najprej pokrižam in zahvalim, 
da sem lahko prišel tja. In potem pro-
sim, da bi mi bilo še velikokrat dano. 
Od tam vidim najprej bazilikino absi-
do z zvonikom in kar naenkrat se mi 
zdi bazilika izjemno vitka, a še vedno 
zelo veličastna. Smo pa s sobrati od-
šli tudi že na Škabrijel in razmišljali o 
naših pogumnih fantih, ki so ta hrib, 
kljub velikim žrtvam, obranili.

Sicer pa me mika, da bi enkrat do-
bil vodiča in stopil v rove, ki "rešetajo" 
Sveto Goro. To pa ne zato, da bi še kaj 
našel, saj so bili rovi že večkrat do-
bro raziskani, ampak da bi se v duhu 
pridružil slovenskim fantom, ki so jih 
morali kopati, da bi se spomnil njiho-
vega trpljenja.

Kako ste se vživeli v okolje, v ljudi 
tega prostora?

Na Sveto Goro prihajajo redno 
ljudje iz Solkana, Grgarja, iz Nove 
Gorice in njene ožje in širše okolice. 
Moram reči, da mi primorski značaj 
ustreza. Vi ste veseli ljudje, primorski 
dialekt pa tudi naglas sta zame zelo 
pojoča, rad vam prisluhnem. Sicer pa 
so radosti in skrbi naših ljudi zelo po-
dobne, zato nimam občutka, da bi bil 
daleč od rojstnih Mošenj.

Kateri problem vas je najprej 
okupiral?

Sem sem prišel na praznik 
Marijinega vnebovzetja 2010, ko je 
Sveta Gora eden izmed najbolj obi-
skanih krajev v Sloveniji. Prišel je tudi 
škof Metod Pirih iz Kopra, ki me je 
moralno zelo podprl. Ker je skromen 
in prijeten mož, si nisem delal pre-
glavic glede tega, kako bo potekalo 
slovesno bogoslužje. Poleg tega sem 
prosil za pomoč sobrate iz Ljubljane, 
ki me niso pustili na cedilu in so mi 

poslali patre za spovedovanje in lepo 
liturgijo. Tako smo zmogli sprejeti ve-
liko romarjev.

Potem pa sem se moral spoprijeti 
z najavljenimi in množico nenaja-
vljenih prihajajočih romarskih vozil. 
Takoj sem našel stik s prijatelji Svete 
Gore, ki so mi pomagali pri urejanju 
prometa, usmerjanju romarjev itd. Ko 
pomislim na tisti veliki dan, se mi zdi 
neverjetno, da sem se že prvi hip z nji-
mi pogovarjal kot s starimi prijatelji. 
Res pa je, da sem nekatere spoznal že 
pred 20 leti, ko sem bil na Sveti Gori 
v noviciatu.

Nad ~im pa ste bili najbolj 
navdušeni?

Prav nad to Slovenijo v malem, 
ki se je znašla na Sveti Gori. Prišli so 
tudi romarji iz Gorenjske,  Ljubljane, 
in zdelo se jim je naravno, da smo 
skupaj, slišal sem tudi mehko šta-
jersko govorico z vprašanjem: "Čuj, 
kdaj te bodo litanije?" Skratka, Sveta 
Gora je takrat zame postala središče 
Slovenije. 

Kako gledate na mirovanje 
gradnje Romarskega doma, ki bi 
zagotovo dal našemu prostoru 
novo kvaliteto, saj marsikje po 
svetu posve~ajo veliko pozornost 
tudi verskemu turizmu?

Verjamem, da se je izraz "verski 
turizem" kar uveljavil, posebno še pri 
potovalnih agencijah. Zame pomeni 
verski turizem samo nekakšen skok iz 
letovišča še na sveti kraj, kratek obisk 
svetišča in pa nakup tega ali onega 
spominka. Sveta Gora pa je nekaj 
drugega. Želimo, da je in ostane oaza 
tišine, zbranosti in miru. Ljudem, ki 
prihajajo sem, se nikamor ne mudi. 
Tukaj se umirijo, tukaj ne kupujejo 
velikih reči, tudi ne obiskujejo gostišč, 
tu ni nobene gneče. Ko jih srečam, se 
želijo pogovoriti, radi bi preprosto 
ostali tukaj nekaj dni in se duhovno 
okrepili. Toda zmogljivost našega sa-
mostana je za sprejemanje ljudi, ki bi 
radi v tišini srca, lepoti kraja in sve-
tišča premišljevali o svojem življenju, 
mnogo premajhna. 

Tako z žalostjo vsak dan gledam na 
Romarski dom. Sanjam o tem, kakšno 
duhovno oskrbo bi lahko nudili romar-
jem, predvsem pa iskalcem duhovnega 
življenja. To ne pomeni, da dom ne 
bi mogel postati tudi kulturni center. 
Bodite prepričani, Sveta Gora ne bo 
nikoli postala nekakšno Medžugorje z 
veliko gostinskimi obrati in prodajal-
nami vseh vrst. Toda pomislite, blizu 
svetovno znanega romarskega kraja, 
Medžugorja, je tudi samostan Široki 
breg, ki sprejema romarje na duhov-
ne vaje. Prav v tem samostanu je tudi 
državno priznana Likovna akademija 
s čudovito galerijo. Zakaj ne bi ime-
la tudi Sveta Gora, ki je kraj navdiha 
in novih vizij, umetniške delavnice, 
razstave in seveda kakšnih komornih 
koncertov? To bi lahko bila kulturna 
ponudba, ki vodi človeka k sebi, v no-
tranjost, k premišljevanju in bogatenju 
človeške duše. Goriška in vsa Slovenija 
sicer potrebuje turistična središča, 
hkrati pa tudi oaze tišine in miru, mi-
lostne kraje, kjer lahko človek notra-
nje ozdravi in zastavi tudi spremembe 
v svojem življenju … to naj bi bila, po 
moje, Sveta Gora. Zdaj smo vendarle 
začeli postopno obnavljati Romarski 
dom. Iskrena hvala vsem, ki nam po-
magate.

Velik problem je tudi neurejena 
kanalizacija, vprašanje o tem je bilo 
postavljeno tudi na MS, prav tako 
je posledica te neurejenosti tudi za-
prtje muzeja prve svetovne vojne.

To je nekaj tragičnega, da tudi za-
metek naše kulturne dejavnosti ne 
more delovati, ker pač niso zagoto-
vljeni osnovni higienski pogoji, ki 
veljajo danes, to je kanalizacija. Srčno 
upam, da bo MS pomagal in da bomo 
izpolnili osnovne pogoje za delovanje, 
ki sodijo tudi k dostojanstvu vsakega 
človeka, tako nas frančiškanskih bra-
tov, ki bivamo na Sveti Gori, kot tudi 
vsakega romarja, ki ga sprejmemo. 
Ob tej priložnosti ponovno lepo in 
ponižno prosim g. župana in mestni 
svet, da uredijo že davno obljubljeno 
kanalizacijo.

Prireditvi na Sveti Gori, razstava 
jaslic, ki je bila tokrat že deseti~, 
in razstava pirhov sta razpoznav-
ni v Sloveniji, Italiji in Avstriji. 
Kakšna bo nadaljnja usoda obeh 
razstav?

Svojima predhodnikoma patru 
Pashalu in patru Bernardu sem zelo 
hvaležen za to pobudo. Če sta zdaj 
obe razstavi vsako leto, pomeni, da je 
zanju zanimanje in da se vedno naj-
de nekaj navdušencev, ki v glavnem 
s svojim prostovoljnim delom omo-
gočijo to kulturno dogajanje. Res je, 
da imata obe razstavi že odmeve v 
sosednjih deželah, toda rad bi, da bi 
postali nekakšen evropski projekt, 
s katerim bi še razširili njun pomen. 
Na eni strani bi še vedno prikazali 
slovensko ljudsko umetnost širšemu 
svetu, na drugi pa bi lahko prikazali 
ustvarjalnost ljudske pobožnosti, fol-
klore in tudi novih ustvarjalcev iz širše 
Evrope. Ni nujno, da bi morali vsako 
leto pripraviti nekaj "evropskih festi-
valov", lahko pa bi vsako leto poleg 
slovenske kulturne dediščine, ki je še 
vedno živa in se obnavlja, predstavili 
še ljudsko umetnost te ali one evrop-
ske dežele. Potem bi se lahko razstave 
selile tudi na druge kraje v Sloveniji, 
npr. na Brezje, Ptujsko goro itd.

Ob neki priložnosti ste omenili 
tudi nujnost izgradnje igriš~ za 
otroke na Sveti Gori? Ste mogo~e 
od MONG dobili kakšna zagotovi-
la o izgradnji?

Moja velika želja je, da bi Sveta 
Gora ohranila in razvila tisto, kar je 
bila od svojih začetkov, se pravi ro-
marski kraj za družine. Tako si srčno 
želim, da bi lahko organizirali duhov-
ne vaje za družine, ko bo obnovljen 
Romarski dom. Toda otroci pomeni-
jo življenje v vseh razsežnostih. Ne 
moremo jih imeti samo v meditativ-
ni sobi in jih nato prepustiti gmajni. 
Nujno potrebujejo igrišča za spro-
stitev in za izražanje svojega veselja. 
Zaenkrat, ko duhovnih vaj za družine 
še ni mogoče organizirati, bi rad, da 
bi lahko zanje pripravili enodnevna 
duhovna srečanja. Tudi za enodnevne 
duhovne programe otroci potrebujejo 
zrak, prijateljstvo in igro.

Na zagotovilo MONG-a še vedno 
čakam. Globoko upam, da bo zmagal 
zdrav čut in da bomo najprej prišli do 
potrebne dokumentacije.

Kako sodelujete z Družinskim cen-
trom?

Sodelovanje z Družinskim cen-
trom, se pravi s centrom za družin-

Na Sveto Goro sem 

prišel z velikimi načrti in 

radostnim srcem. Najprej 

me je ljubeznivo sprejel 

ta čudoviti kraj s svojo 

veličastno baziliko, potem 

sobratje na Sveti Gori 

pa sodelavci in romarji. 

Vse je bilo tako pristno, 

prijazno in imel sem 

občutek, da so to najlepši 

in najbolj milostni dnevi 

v moji duhovniški službi.



71001- solkanski ~asopis29. marec 2012

Vila Lenassi, Cesta IX. korpusa 98

Vzhodno pro~elje Vile Lenassi gleda na glavno solkansko ulico, vendar je bilo neko~ 
glavno pro~elje na severni strani dvorca. (Foto: Evelin Bizjak)

Nekdanji park vile Lenassi ima tudi pestro zgodovino (glej stran 9). Foto: Evelin BizjakPater med delom

Pater mašuje za gluhoneme

Intervju

sko relacijsko terapijo, se razvija v 
spoštovanju njihove samostojnosti. 
Najprej moram povedati, da gre za 
središče, ki ga vodijo strokovno zelo 
dobro usposobljene osebe, saj so se vsi 
šolali pri mednarodno uveljavljenem 
strokovnjaku prof. dr. p. Christianu 
Gostečniku. To središče je popol-
noma samostojno in frančiškani kot 
skupnost v njihovo delo ne posegamo 
in tudi nikoli ne bi bilo dobro, če bi. 
Vsaka stroka mora biti samostojna. 
Zavod Družinski center vodi mag. s. 
Mateja Kraševec s sodelavci.

Toda to še ne pomeni, da jih ne bi 
bili veseli in da sodelovanje ni mogo-
če. Ko patri pri duhovnem pogovoru 
v Ljubljani ali na Sveti Gori uvidimo, 
da gre za resnične družinske proble-
me, svetujemo pomoč strokovnjaka 
in smo zelo zadovoljni, da Družinski 
center ni daleč. Pa tudi obratno je res. 
Vsak psihoterapevt ve, da se človek 
zdravi kot celota in če gre za vernega 
človeka, ki ima težave, mu bodo sve-
tovali, naj poglobi svojo duhovnost. 
Takrat pa bo znova iskal ne samo 
terapevta, ampak tudi duhovnega 
voditelja, svetovalca ali spovednika. 
Slovenci imamo danes izredno krhke 
in razrahljane družinske vezi. Zato 
je prav, da družini vsi pomagamo pri 
njenem obstanku, vsak pač na svojem 
področju, in da se pri tem dopolnju-
jemo.

Veliko ste delali z mladimi. Kakšni 
so vaši pogledi na današnjo mla-
dino?

Res je, da sem se med mladimi 
doslej vedno dobro počutil. Moja iz-
kušnja je, da mora uspešen pedagog 
najprej vzeti mladega človeka zares, 
da mora zavzeto prisluhniti njegovim 
besedam. Toda v pedagogiki se ne sme 
vse začeti in končati z razumevanjem. 
Tukaj mnogi starši in vzgojitelji greši-
jo. Pred mladega človeka je potrebno 

potem postaviti nove izzive. Le prema-
govanje težav in vedno novi izzivi iz 
njega naredijo klenega človeka. V tem 
smislu načrtujem romarske pohode, 
ki bodo resnični izzivi za mlade ljudi. 
Zato sem vesel, da že obstaja medna-
rodna romarska pot, ki zajema tudi 
Sveto Goro. Sveta Gora je vključena 
tudi v razširjeno slovensko planinsko 
pot. Rad pa bi tudi, da bi Evropska 
kulturna pot svetega Martina vodila 
skozi Grgar, kjer je temu svetniku po-
svečena cerkev, ter se nato povzpela 
na Sveto Goro. Pomislite: iti peš ali 
pa tudi s kolesom iz madžarskega 
Sombatelja, nato preko vse Slovenije, 
severne Italije do francoskega Toursa, 
to je resnični izziv za mlade.

Prostega ~asa imate najbrž zelo 
malo. Ali nam kljub temu lahko 
zaupate, ~emu se posve~ate ob 
prostih dnevih?

Če povem iskreno, so bili vsi moji 
prosti dnevi, odkar sem na Sveti Gori, 
posvečeni moji družini v Mošnjah. 
Najprej je bil oče precej bolan in 
lanskega januarja smo se poslovili 
od njega. Ostala je mama, ki je zdaj 
sama doma. Tako zdaj še bolj čutim 
moralno obvezo, da čas, ki nam je še 
podarjen, preživimo skupaj. Rad pa 
obiščem tudi prijatelje v Ljubljani.

Mogo~e veste, koliko kopij slik 
svetogorske Matere Božje je po 
svetu?

Podobo Svetogorske Kraljice so 
natisnili že pred vojno. Primorske 
družine so je vzele s seboj podobno 
kot družinski album slik, ko so šle 
po svetu. Ko so po vojni naši ljudje 
znova lahko priromali na Sveto Goro, 
posebno pa od slovenske samostojno-
sti naprej, so kupili nove reprodukcije 
Svetogorske Marije. Žal kakšne sta-
tistike nismo naredili, toda zanimivo 
je, da milostno podobo Svete Gore 

človek najde skoraj v vsaki primor-
ski družini v ZDA, Argentini, tudi v 
Angliji in Franciji. Moral bi se poza-
nimati pri Uradu za Slovence v tuji-
ni, kakšna je njihova ocena o številu 
primorskih družin, razkropljenih po 
svetu, koliko je prve, druge in tretje 
generacije, potem bi se dalo izraču-
nati neki približek. Prepričan sem, da 
gre za številko, ki se meri v več deset 
tisočih.

Ste me pa izzvali, da bom odslej 
zabeležil vse cerkve, kjer imajo na 
kakšnem stranskem oltarju ali kjer-
koli na častnem mestu tudi podobo 
Svetogorske Kraljice.

Vsako jutro imate ~udovit razgled 
na So~o in dolino vse tja do morja. 
Kaj je vaša prva jutranja misel ob 
tej lepoti, ki se ponuja pred vami  
v jasnih in manj jasnih dneh?

Spominjam se prizora, ko je prišla 
na Sveto Goro slovenska družina iz 
Amerike. Mati je sinu, ki je imel že 
18 let, pokazala smer, v kateri je le-
žala vas, iz katere je bil njegov oče, in 
fant se je začel jokati, rekoč: »Kako 
je mogoče, da obstaja toliko lepo-
te, takšen lep kraj, od koder je moj 
rod?« Slika tega mladega ameriškega 
Slovenca mi večkrat stopi pred oči in 
tudi sam si rečem: »Kako je Stvarnik 
velik v svojem delu!« Spomnim se 
tudi Gregorčičeve pesmi Soči in po-
mislim, koliko trpljenja je bilo pre-
stanega, da je lahko Sveta Gora zdaj 
simbol miru. Slednjič se spomnim, da 
smo Frančiškovi sinovi pri Mariji na 
Sveti Gori zato, da z njo blagoslavlja-
mo vse ljudi; ker hočem tudi sam de-
lovati v tem duhu, začnem dan s tem, 
da blagoslovim goriške vasi, Novo 
Gorico, Primorsko in vse rojake čez 
mejo ter vse ljudi dobre volje daleč 
naokoli.

Hvala lepa za pogovor, želimo uspe-
šno vodenje in naklonjeno okolje pri 
vaših na~rtih ter dobro po~utje med 
nami.

Darinka Kozinc

Nekdanja pristava je nastala ob 
robu Solkanskega polja, tik ob cesti, 
ki je povezovala Gorico s Solkanom. 
Kot njeni prvotni lastniki so iz-
pričani člani rodovine Benigni pl. 
Muldenburg. 

Ob pristavi so bila takrat tudi bi-
vališča kolonov, ki so obdelovali ze-
mljo. 

Leta 1857 je posest s pristavo ku-
pila Zofija Lenassi, rojena Dolenc. 
Njen podjetni mož Blaž Anton 
Lenassi je v Gorici ustanovil predilni-
co, v Solkanu pa je od grofa Antona 
Coroninija kupil zemljišče in dal zgra-
diti mlin in žago. Zakonca Lenassi 
sta pristavo preuredila v dvorec in v 
njem prebivala. 

Po njuni smrti je stavba pripa-
dla sinu Odonu, ta pa jo je zapustil 
ustanovi za zapuščene otroke, ki jo je 
ustanovil in podpiral.

Med prvo svetovno vojno je bil 
dvorec razdejan, po vojni pa med 
letoma 1919 in 1940 temeljito ob-
novljen. Po priključitvi tega dela 
Primorske k Jugoslaviji jeseni 1947 je 
bil nacionaliziran. 

Nova oblast je v stavbi tik ob meji 
z Republiko Italijo uredila prostore 
za milico in zapore; v takrat zgraje-
nem zahodnem pomožnem traktu se 
je ohranilo 11 nekdanjih zaporniških 
celic, kjer so danes drvarnice.

 Od leta 1968 je v dvorcu delovalo 
Primorsko dramsko gledališče Nova 

Gorica, ki je v provizorno adaptirani 
slavnostni dvorani uprizarjalo gleda-
liške predstave.

Po potresu leta 1976 je Skupščina 
Občine Nova Gorica sprejela odlo-

čitev, da poškodovani dvorec pre-
pusti Kulturni skupnosti za potrebe 
Zavoda za spomeniško varstvo Nova 
Gorica in Pokrajinskega arhiva Nova 
Gorica.

Zavod za spomeniško varstvo je 
takrat izdelal načrte in po njih so stav-
bo deloma obnovili do leta 1986. 

Danes so v njej restavratorske de-
lavnice Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota 
Nova Gorica, in stanovanja.

Vzhodno od dvorca in glavne ce-
ste se je nekoč razprostiral park, v 
katerem so poleg sadnega drevja ra-
sle tudi okrasne in eksotične rastline, 
zlasti palme, lipe, mandlji, japonske 
češnje, lovori in magnolije. 

Med prvo svetovno vojno je bil 
park razdejan, po njej pa le deloma 
obnovljen. Ostanke parka so pred 
leti degradirali z gradnjo bencinske 
črpalke.

Evelin Bizjak 

Povzeto po knjigi avtorja Igorja 
Sapača: Grajske stavbe v zahodni 
Sloveniji - III. Območje Nove Gorice 
in Gorice 



29. marec 20121001- solkanski ~asopis8

O[ Solkan

V šolskem oljčniku smo učenci 1. a 
PB in učenci izbirnega predmeta 
Rastline in človek nabrali nekaj čez 
20 kilogramov oljk. Pridelek smo 
odpeljali na Dobrovo. Kleti Dobrovo 
se zahvaljujemo za stisnjeno olje in 
prijaznost. Pridobili smo tri litre olja, 
ki smo ga prodali na novoletnem 
bazarju. Izkupiček zbranega denarja 
pa je šel v šolski sklad. 
EG

Sredi februarja smo se deveti in tre-
tji razredi OŠ Solkan povezali v sklo-
pu projekta Povezani.com in pouk na-
redili bolj zanimiv. Že prvo šolsko uro 
smo se zbrali v video učilnici, kjer so 
nas učiteljice tretjega in devetega ra-
zreda razporedile po skupinah ter nas 
razvrstile po učilnicah in v računalni-
ško učilnico. 

Deveti razredi smo že dva tedna 
pred tem srečanjem naredili učne liste 
iz slovenščine in matematike, zani-
mive igrice in interaktivne naloge na 
internetu.

Pri matematiki smo jim naredili 
besedilne naloge, račune seštevanja, 
odštevanja, množenja in deljenja. Pri 
slovenščini pa je bila tema Svetlanine 
knjige, ki so jih tretješolci že prebrali 
doma. 

Takoj ko smo bili razporejeni v po-
samezne razrede, smo začeli s polno 
paro; tretji razredi so se lotili reševa-
nja naših nalog in iger, deveti pa smo 
jim pomagali, če jim kaj ni šlo oziro-
ma če česa niso razumeli. Tretješolci 
so se z veseljem lotili nalog, čeprav sta 
jim množenje in deljenje včasih še de-
lala preglavice. 

Tri šolske ure so minile zelo hitro 
in kmalu smo se morali posloviti. 
Tretješolcem je bilo, kot smo z anke-
to izvedeli, zelo všeč. Nam, devetim 
razredom, pa je bilo nedvomno zani-

Ob koncu meseca januarja so nas v 1. a obiskali učenci 5. razredov v sklopu 
projekta Povezani.com. Prišli so nam pripravit pogrinjek za kosilo in se z nami 
malo poigrat na igrišču.

Petošolci so nas za roko vodili v garderobo, kjer so nam pomagali pri pre-
obuvanju in oblačenju. Nato so nas pospremili na igrišče, kjer smo se po skupi-
nicah šli različne igre. Naučili smo se tudi novih iger. Čas je hitro minil. Skupaj 
smo uživali in sklepali nova prijateljstva. 

Pogrinjek je bil v razredu že pripravljen, zato so nas 
pospremili do razreda, še prej pa so petošolci poskrbeli, 
da smo si temeljito oprali roke in se pripravili na kosi-
lo.

Skupina petošolcev je ostala v našem razredu in nam 
pripravila prav poseben pogrinjek. Natančno so nam po-
stavili pribor, nalili pijačo v pisane lončke, razdelili juho 
in solato. Pa tudi na svečko sredi mize niso pozabili. Bilo 
je pravo presenečenje, z užitkom smo vse pojedli.

Preden smo se poslovili od naših "velikih" novih pri-
jateljev, smo jim zrecitirali pesem Saše Vegri Prijatelj. 
Potem pa smo se jim iz srca zahvalili in se zmenili, da se 
bomo kmalu spet dobili in se kaj novega naučili.

Kaj so o tem povedali prvošolčki:
Tom: "Prišli so petošolci in nam pripravili čudovit 

pogrinjek. Bili smo skupaj na igrišču, z nami so se igrali 
različne igre. Bilo mi je zelo lepo."

Tinkara: "Mi smo se igrali igro "Twister", ki je še ni-
koli nisem igrala. Bila mi je zelo všeč. Pri kosilu sem 
bila prijetno presenečena, saj so nam petošolci pripravili 
čudovit pogrinjek."

Matic: "Igrali smo se s petošolci na igrišču. Potem so 
nas odpeljali na kosilo. Waw! Ker so bile mizice tako 
lepo pripravljene in je bil pogrinjek tako mikaven, sem 
pojedel tudi solato, čeprav je navadno nikoli ne jem."

Anika: "Aneja me je držala za roko, počutila sem se 
varno. Pomagala mi je pri oblačenju bunde. Bilo mi je 
zelo všeč. Rada bi, da bi petošolci prišli še kdaj na obisk, 
pa bi tudi mi k njim kdaj šli."

Jakob: "Petošolka mi je pomagala preobut copate. 
Vesel sem bil, da so prišli. Lepo so nam pripravili mizice 
v razredu."
EG

Iskrene čestitke učiteljici  
Lei Markočič Čibej  

ob rojstvu hčerke Sofie

Sodelavci OŠ Solkan

Januarska čistilna akcija

Ko smo se po novoletnih počitni-
cah spet vrnili v šolske klopi, smo opa-
zili, da je okolica šole polna ostankov 
petard, plastenk, pločevink, papirčkov 
in drugih odpadkov, ki ne sodijo na to 
mesto. Odločili smo se, da bomo vsi, 
učenci in učitelji podaljšanega bivanja, 
od 1. do 5 razreda, stopili v akcijo in 
očistili igrišča, travnik za šolo in šolsko 
okolico, da se bomo lahko brezskrbno 
igrali in ohranjali urejeno okolje.

Po kosilu smo si nadeli rokavice, 
vzeli vrečke pa tudi metle in vneto 
čistili našo okolico. Delo nam je šlo 
hitro od rok in v eni uri smo s sku-
pnimi močmi počistili vse kotičke in 
površine našega okoliša. Zelo smo 
ponosni nad svojim delom. Dovolj je 
onesnaževanja! Čuvajmo in imejmo 
radi naravo! 
Hvala vsem udeležencem za pomoč.
EG 

Matematika in slovenščina malo drugače

mivo. S pravljicami smo se ponovno 
spomnili na otroške urice, ki smo jih 
preživeli pred Svetlaninimi knjigami; 
s preprostimi matematičnimi naloga-
mi pa smo se malo oddahnili od tež-

Prijetna igra 
in veličasten pogrinjek

kih računov in zapletene slovnice, ki 
jo imamo v devetem razredu. 

Vsi upamo, da bomo takšno sreča-
nje ponovili.
Gaja Lavrenčič, 9. a razred

POPRAVEK članka OBIRANJE OLJK iz prejšnje številke

(Vse fotografije na tej strani: Erika Grosar)
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Kampo neko~ (Foto: arhiv Andrej ^erne)

Kampo je bil doma~e igri{~e NK Volga. Nekdanji nogometa{i, navija~i in navija~ice, javite se. (Foto: arhiv TG)

Obledele fotografije

Kampo

Pred našo hišo v Solkanu, danes na 
ulici Klementa Juga, se je stalno nekaj 
dogajalo, saj je bilo tam pod fašizmom 
nedokončano igrišče, ki smo mu pra-
vili CAMPO (sportivo). Pred njim je 
bil park vile Lenassi, opuščen že pred 
prvo svetovno vojno. Lastnik vile 
Odone Lenassi je veljal za velikega 
dobrotnika in človekoljuba. Starejši 
Solkanci so znali povedati, da je vsako 
leto ob božiču družinam zaposlenih v 
njegovih obratih na jezu daroval drva 
in druge stvari, ki so jih potrebovali 
za zimo. Ob smrti je zapustil celotno 
posest Inštitutu za zapuščene otroke. 
V vili je bila kasneje strokovna šola, ki 
jo je vodil učitelj Cavallo. 

Ob južnem delu vile Lenassi je bila 
pritlična stavba, verjetno konjušnica 
ali gospodarsko poslopje. V tej zakle-
njeni stavbi je bilo shranjenih kakšnih 
40 orlov, ki so delali špalir na faši-
stičnih manifestacijah v Gorici. Orli 
so bili izdelani iz krede velikosti 1,7 
x 0,7 metra, pravokotne oblike s pri-
petimi krili. Bili so v zlati barvi. Ne-
koč smo s prijatelji na silo odprli eno 
izmed oken in stopili v notranjost. 
Presenečeni smo opazili, da ima nekaj 
orlov na glavah suhe človeške fulje 
(iztrebke). Kdo je to storil v zaklenje-
nem prostoru, si nismo znali razložiti 
– eden izmed prijateljev je celo posku-
šal stopiti na orlova krila in počepni-
ti, vendar je kmalu izgubil ravnotežje. 
Čudna so človeška nagnjenja.

Med vojno so se v stavbo vselili 
italijanski vojaki Cavalleggeri guide. 
Spominjam se, da smo se vsako jutro 
povzpeli na okno v prvem nadstropju 
naše hiše in opazovali, kako so vojaki 
na konjih in v popolni vojaški opremi 
dirjali v krogu po igrišču z vpreženimi 
topovi in vozovi. Vsakič so opravili 
od pet do deset krogov, odvisno od 
razpoloženja komandanta. Med kosi-
lom so se otroci pa tudi večji fantje 
motali okoli vojakov in od njih jema-
li gavete (menažke) in žlice, da bi jih 
oprali. V zahvalo so jim vojaki puščali 
kakšno žlico hrane. Lešive (pralnega 
praška) ni bilo, le slama je pomagala, 
da se je posoda bolje oribala; slame pa 
je bilo povsod dovolj, saj so jo rabili 
za konje.

Nekega dne sem na igrišču pred 
delavnico Slavkota Žerjala, danes na 
ulici Ludvika Slokarja, videl, kako sta 
bolničarja spravljala vojaka, ki ga je 
brcnil konj, v rešilca. Drugi vojaki so 
ga tolažili, naj bo srečen, saj mu tako 
ne bo treba na fronto v Rusijo. Edini-
ca (vojaška enota) je tja kmalu zatem 
tudi odpotovala.

Politika fašizma je zahtevala, da se 
vsak košček zemlje obdela in posadi, 
da bi se številen narod lahko prehra-
nil. Zato so kasneje kampo preorali in 
na njem posadili koruzo, kot so tudi 
v Gorici posadili vse mogoče. Moj 

starejši brat Julij se spominja, da so 
bile  v drevoredu, ki pelje na Placuto, 
med drevesi posejane sončnice. Na 
opozorilnih tablah je pisalo: Orto di 
guerra – avvelenato! (Vojni vrt – za-
strupljeno!)

Posebno doživetje je bilo poleti ob 
mlatenju pšenice. Mlatilnica je bila 
postavljena pred Lenassijevo vilo. 
Kmetje so pripeljali žito z volovsko 
vprego, zato sem imel veliko dela, saj 
sem moral z lopato in karjolo pobra-
ti vse volovske iztrebke za pripravo 
gnoja za vrt.

Prav dobro se spominjam mlačve 
leta 1943, ko so našo cesto, takrat 
via Nuova, prekopali in napeljali vo-
dovod. Do takrat smo po vodo hodili 
k Mariji Lurd (pod koprivovcem pri 
kasnejšem Okapu - Avtoprometu). 
Tistega leta je pridelano pšenico kon-
troliral in popisoval financar, oblečen 
v civilno obleko in s pištolo v zadnjem 
žepu hlač. Zaradi strahu, da bi parti-
zani zasegli žito, je prihajala vsak dan 
skupina 10 do 15 italijanskih vojakov 
iz kasarne na poljih. Oboroženi so bili 
s puškami in enim 'fucile mitraglia-
tore' (avtomatsko puško). Ko je bilo 
deževno vreme, so se vojaki zatekali 
pod našo lozo (latnik) ali pod tisto od 
soseda Virkota. Najbolje je bilo pose-
dati pri njih, ko so jim prinesli kosilo. 
Takrat so se nam nacedile sline in se 
potešile šele, če je ostala kakšna vilica 
pašte še za nas.

Po zlomu Italije septembra 1943 
so med goriško fronto nemški vojaki 
na kampotu blizu ceste ob vili Lenas-
si postavili tri topove, s katerimi so 
streljali proti vinogradom in Sv. Kata-
rini. Danes je tam bencinska črpalka, 
zgrajena leta 1952. Spomin na gori-
ško fronto je v Solkanu še danes vi-
den na mreži vrta Antona Žnidaršiča 
na Cesti IX. korpusa, pri spomeniku. 
Tam so nemški vojaki, verjetno iz po-
sadke, ki je varovala solkanski most, 
na treh mestih izrezali mrežo, da so 
lahko skriti za nizkim zidom čakali in 
streljali na partizane. Mreža je bila ka-
sneje sicer popravljena z žico, vendar 
so še danes vidni trije izrezi v obliki 
trikotnika. Takrat so imeli Nemci še 
dva topova, enega v Žabjem kraju pri 
odcepu Šolske ulice proti cesti Pod vi-
nogradi, drugega pa na Križadi, kjer 
se stikata cesti Klementa Juga in Ma-
ksa Valentinčiča.

Spominjam se nemškega vojaka 
iz posadke na Križadi, ki je prišel na 
naše dvorišče in nekaj povprašal. Teta 
in mama sta ugotovili, da sprašuje po 
jajcih, nakar mu je teta izročila edi-
no jajce, ki je bilo pri hiši. Vojak se 
je zahvalil z 'danke šen', izpil jajce in 
odšel. Zatem je tata prišel iz delavnice 
in vprašal, kaj je hotel nemški vojak. 
Ko je izvedel, je rekel: ˝Sakramen-
ska krota, ti bom že dal 'danke šen'!˝ 

Otroci smo bili namreč deležni enega 
ocvrtega jajca le ob zaključku šolskega 
leta, pa še to le ob lepem spričevalu. 

V Lenassijevi vili je bila kasneje, 
po razpadu Italije in po goriški fronti, 
nastanjena edinica nemških vojakov 
protizračne obrambe, v bližnjem vrt-
cu, zdaj vrtec Julke Pavletič, pa je bila  
edinica redne nemške vojske. Dvema 
podoficirjema pa sta morala tata in 
mama odstopiti spalno sobo. Iz oma-
re sta ukradla mojo birmansko uro, 
sestri Srečki pa nove židane nogavice, 
ki si jih je kupila s prvo učiteljsko pla-
čo v Trnovem ob Soči. Sestra se je hu-
dovala in rekla, da so njene nogavice 
zagotovo končale pri kakšni kurbi.

Nemci in Italijani so odšli. Doča-
kali smo svobodo. V vrtec se je vselila 
partizanska vojska. Govorili so nam 
neznan jezik. Le tata je lahko govoril 
z njimi, saj se je jezika naučil, ko je 
služil v vojski avstroogrskega cesarja 
Franca Jožefa v Bosni.

Z bratom sva morala odstopiti 
sobo za telefonsko centralo. Pod la-
tnikom je bilo v sobo napeljanih ve-
liko telefonskih žic. Večkrat sem v 
sobi sedel na kolenih telefonista, ki 
je spretno povezoval zahtevane lini-
je. Po 40 dneh se je morala partizan-
ska vojska umakniti v Cono B, mi pa 
smo ostali v Coni A. Civilno upravo 
so vodili Angloameričani. Dr. Cvetko 
Vidmar je v svoji knjigi zapisal, da je 
takrat bila zadnja okupacija naših kra-
jev. Menim, da nam takrat ni šlo slabo 
in bi si želeli, da bi takšna okupacija 
trajala dalj časa.

Po priključitvi k Jugoslaviji je kma-
lu zaživelo tudi življenje na kampotu. 
Začelo se je urejati nogometno igri-
šče. Pogosto se je grabilo kamenje in 
ravnala zemlja z udarniškim delom. 
Pripeljali so tramove za gol in naku-
pili vrv za pletenje mrež. Prva nogo-
metna tekma je bila med NK Volga in 
NK Vipava.

Na kampotu so prirejali tudi atlet-
ska tekmovanja. Enega boljših rezul-
tatov je dosegel Julij Gomišček (Ze-
pelinč), ki je pretekel 100 metrov v 
12 sekundah. Da bi kot domače mo-
štvo dosegli boljši rezultat, so sodelo-
vali tudi tekmovalci, ki se sicer niso 
ukvarjali s treningom. Tako je v skoku 
v višino tekmoval tudi Pepi Drašček 
(Pepi Mu}kca). Ne smem pozabiti na 

svojo sestro Barbko, ki je rada skakala 
v daljino in je zato imela v vseh razre-
dih gimnazije pri telovadbi pri prof. 
Nadi Vončina oceno odlično.

Ob prvomajskih praznikih je bila 
povorka, ki je potekala od Goriščeka 
skozi Solkan do kampota. V delavnici 
Slavkota Žerjala so se kuhale kranjske 
klobase in točilo vino, pivo ter ja-
bolčni sok. Postrežba je bila pri oknih 
delavnice. Ker ni bilo javnih stranišč, 
so se ljudje posluževali stranišč v treh 
hišah ob kampotu. Naša hiša je bila 
najbolj priročna in na udaru. Pri sose-
du Virkotu malo manj, saj je bilo po-
trebno iti po stopnicah. V tretji hiši pa 
so bili ponavadi 'službeno odsotni'.

Ob prvem maju je Gospodarska 
zbornica v prostorih bližnjega Avto-
prometa organizirala večtedensko 
razstavo goriškega gospodarstva. Vsak 
večer je bila plesna prireditev pod 
vodstvom ansambla Karlija Zuljana. 
Oder je bil pod koprivovcem. Takrat 
smo s prijatelji začeli ubirati prve ple-
sne korake. Ker smo bili sramežljivi in 
nam je bilo nerodno vprašati punce za 
ples, je nekdo prinesel flaško vina in 
ponudil  nekaj požirkov za korajžo. 
Potem je šlo kot po maslu.

Veliko spominov me še veže na 
kampo. Ker je bil pred našo hišo, so 
nas domači lahko nadzorovali. Huje 
je bilo z otroki iz drugih delov Sol-
kana. Ko so prišli domov, so običaj-
no sledila vprašanja: »Čj} si biu? Na 
kampoti. Du] je biu s]s t]bu? T] an 
t].« Če je bil t] an t] problem in repe-
tent, je dobil dodatno porcijo po riti.

Prišel je čas, ko sem moral k vo-
jakom. Ko sem odslužil, sem se vr-
nil domov in namesto našega igrišča 
presenečen  zagledal zeleneč park z 
malim bazenom za otroke. Seveda ne 
morem reči, da je bil park naš, saj je 
vmes cesta in se ne drži hiše. Sicer pa 
je Odone Lenassi imel med svojo vilo 
in takratnim parkom še širšo cesto.

Da bo slika o kampotu popolnejša, 
naj dodam še spomine in razmišljanja, 
kot jih je videl in doživljal  Bruno Za-
vrtanik.

Lenassijevi vili smo pravili Avvia-
mento, kar bi pomenilo šolo, ki naj bi 
uvajala v razne strokovne poklice. Po 
vojni je bil v vili sedež Notranje upra-
ve z zapori. V vrtec so se po priključi-
tvi k Jugoslaviji vselili graničarji, ki so 

ga koristili do izgradnje karavle. Vrtec 
se je medtem namestil v cestarsko hišo 
pod mostom. Življenje ob graničarjih 
je bilo precej burno, saj je bilo zara-
di ilegalnih prehodov preko meje več 
nočnih uzbun oziroma alarmov s stre-
ljanjem ob meji. Z graničarji smo bili 
v dobrih odnosih, saj so nam dovolili 
igrati z njimi s pravo žogo - balu]n]m, 
 ki je imel dušo. Žogo so si ponava-
di prisvojili od italijanskih vojakov 
na meji, če jim je ta med igro zašla na 
našo stran. Običajno smo sami brcali 
žogo iz cunj ali kvečjemu teniško žo-
gico. Na enem delu igrišča so posta-
vili lesene tribune. Kasneje so ga še 
ogradili z deskami, da so lahko lažje 
pobirali vstopnino. Slačilnica je bila v 
hiši desno od vrtca, kjer je bil kasneje 
obrat Finala. Tušev ni bilo. Posebne 
tekme so bile bolj za zabavo kot zares, 
npr. poročeni proti neporočenim, suhi 
proti debelim, štrušulje  proti žaganju 
(mizarji proti žagarjem strojnikom). 
Ob tekmah se je običajno gasilo žejo 
v gostilni pri Rokcu, kasnejši Zvezdi. 
Igrišče se je označevalo s hidriranim 
apnom. Ker na njem ni bilo pravih 
naklonov, so nastajale luže, ki so jih 
zapolnili z žaganjem. Sosedje ob igri-
šču so se hudovali, če je letela žoga v 
vrtove, saj so se popeštale gredice. 

Poleg kopanja in sončenja na Soči 
je bila zabava v glavnem na kampotu. 
Igralo se je večinoma bosih nog. Ne 
smemo pozabiti na zveste tifoze (navi-
jače). Glavni in najglasnejši navijačici 
sta bili, vedno v duetu, Štakulca in 
žena od Ninota Brajdota. 

Naj za zaključek še jaz dodam ene-
ga izmed mnogih dogodkov.

Moja mama in teta sta se vsako 
nedeljo hudovali zaradi zaprtih škur 
v pritličju hiše. Tata je rešil problem 
tako, da je zbil leseno rešetko in jo pri-
slonil pred odprto okno. Ko je enkrat 
močan šut mimo gola priletel v spo-
dnji del rešetke, se je ta prevrnila in 
zaropotala. Takrat so nekateri gledalci 
v en glas zakričali:  »O Toni, Toni!« 
Tata se je takrat umaknil z okna. S 
sestro sva gledala tekmo z drugega 
okna. Ob tem dogodku sva se vrgla 
nazaj in ker je bila za nama okenska 
zavesa, se je zaradi sunka napela in 
z zida potegnila težko bonagracjo. K 
sreči nama ni padla na glavo.
Andrej Černe
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Najlep{a leta

Predsednik Društva nas je s posebnim 
vabilom povabil na vsakoletno sreča-
nje ob koncu leta. V lepo pripravljeni  
in topli dvorani v našem Klubu, kjer 
nas je že čakal stari znanec Silvo, so 
nam pripravili dobro in obilno večer-
jo, na mizi v kotu so bile nastavljene 
cisternice z belim in rdečim vinom 
za osebno oskrbo. Nadebudni člani 
starejše in mlajše generacije smo za-
sedli vse mize in takoj začeli s pred-
silvestrskim rajanjem. Mlajša genera-

Prireditev je bila napovedana  
4. februarja, a zaradi hude burje in 
mraza smo prireditev preložili na 11. 
februar, z upanjem, da nam bo vreme 
naklonjeno. Žal je bilo tudi tokrat 
vreme kot pred tednom dni.

Zgovoren naslov prireditve 
PREŠERNOV DAN bi lahko napolnil 
dvorano na karavli v Solkanu kakor 

Med našimi upokojenci nas je 
nekaj, ki še vedno aktivno sodelu-
jemo v skupini fotografskih ama-
terjev »Primorski skljoc« in deluje v 
sklopu komisije za tehnično kulturo 
pri Pokrajinski zvezi DU za Severno 
Primorsko. 

V skupini je trenutno 18 čla-
nov DU Ajdovščina, Vrtojba, Volčja 
Draga-Bukovica, Renče, Kojsko, 
Miren in Solkan, ki  pod mentor-
stvom g. Roberta Pavšiča pridno osva-
jajo skrivnosti fotografiranja. Najbolj 
zanimivo je delo na terenu, kjer 
praktično osvajamo tehnike, ki jih 
določa mentor. Odmeven je bil obisk 
Andrejevega sejma v Gorici, kjer smo 
skušali ujeti osebe in stvari v gibanju, 
kar je že zahtevno opravilo. Izbor po-
snetkov iz naših delavnic smo jeseni 
prikazali na pohvaljeni foto razstavi 
v Cankarjevem domu ob Festivalu 
za tretje življenjsko obdobje, pa tudi 
ob kulturnem prazniku v prostorih 
Kluba upokojencev Solkan skupaj 
z izdelki članov Rezbarskega, intar-
zijskega in restavratorskega društva 
Solkan. Razstavljenih je bilo 30 foto-
grafij petnajstih avtorjev. Udeleženci 

Upokojenci smo veselo 
zaključili leto 2011

cija se je razkazovala v posnemanju 
modernejših plesov, ki jih je nažigal 
naš muzikant, starejši smo se raje po-
menkovali in zaplesali kakšen počasni 
ritem. Razpoloženje je bilo na višku 
in kaj kmalu je prišla ura, ko je bilo 
treba, vsaj starejšim, pomisliti na po-
čitek. Ura se je bližala enajsti, ko sva 
z Marto prišla domov, zadovoljna, da 
sva prebila lep večer v prijetni druž-
bi.
Pepi Bitežnik

O naših fotografih
razstave smo se nato zbrali  v sredo, 
15.  februarja, obravnavali dosedanje 
dosežke, razstavljene fotografije, se 
dogovorili za prihodnje delo, pred-
vsem pa poslušali napotke g. Pavšiča, 
ki se je, poleg dobronamernih kritik,  
pohvalno izrazil o uspešnih posnet-
kih. Na ogled razstave smo povabili 
člane Foto kluba Nova Gorica, da bi 
slišali njihova strokovna mnenja in 
pripombe in tako dobili nova napoti-
la. Ker fotografija danes teži k prikazu 
»zgodbe« na posnetku, mora fotograf 
»zgodbo« tudi videti in jo primerno 
posneti. Naš mentor stalno ponavlja 
pravilo, po katerem lahko dober fo-
tograf naredi s povprečnim aparatom 
izvrstno fotografijo, slab fotograf pa 
z izvrstnim aparatom povprečno fo-
tografijo. Zato je treba pridobiti za-
dovoljivo tehnično znanje in veliko 
fotografirati. 

Naslednja razstava fotografij naše 
skupine bo ob tradicionalni  priredi-
tvi »Starosta mali princ«, kjer bodo 
sodelovala Društva upokojencev 
Primorske, Tržaške in Goriške, ki bo 
v Novi Gorici meseca oktobra.
Pepi Bitežnik 

V okviru letošnjega kulturnega pra-
znika je bila v prostorih Kluba upoko-
jencev Solkan odprta bogata in dobro 
obiskana razstava o goriškem radiču. 
Gospod Toni Gomišček je predstavil 
obsežno kronologijo te zanimive ra-
stline, ki se je udomačila predvsem na 
solkanskem polju.  Rastlina je  dobro 
uspevala le na lahkih terenih zahodno 
od naselja Solkan in na poljih Brega 
na italijanski strani, ki so jih obdelo-
vali predvsem solkanski kmetje. Med 
obema vojnama ni bilo kmeta ali ob-
delovalca zemlje, ki ne bi imel vsaj nu 
pl]ntu, posajenu z regut]m. Solkan je 
bil takrat glavni dobavitelj reguta za 
Gorico in Trst. Ker je Goriška širši 
geografski pojem, se mi vsiljuje misel, 
da bi bilo pravičneje to danes skoraj 
pozabljeno avtohtono rastlino po-
imenovati sukenski regut. Malo tudi 
iz lokalpatriotstva.
Pepi Bitežnik

Prešernov dan 2012
že vrsto let, ko so jo napolnili zado-
voljni obiskovalci do zadnjega sede-
ža in stojišča. Kljub burji in mrazu 
je na prireditev le prišlo nekaj tistih, 
ki ljubijo slovensko besedo in pesem, 
fotografijo in ročne izdelke iz lesa. 
Prireditvena dvorana je bila praznič-
no okrašena, tako kot se spodobi 
za kulturni praznik. A žal v ledeno 
mrzlih prostorih ni bilo mogoče iz-
vesti programa. Odločili smo se, 
da izvedemo program v mali dvo-
rani karavle, ki je bila ogrevana. 
Prireditev se ne bi mogla začeti druga-
če kot z Zdravljico, ki jo je zapel MePZ 
Slavec in s Prešernovimi stihi, ki jih 
je recitirala Darinka Kozinc, predse-
dnica Literarnega kluba Nova Gorica. 
Pozdravni nagovor je imel Jožef 
Leban, predsednik KS Solkan, slavno-
stni govor pa Andrej Malnič, direktor 
Goriškega muzeja. Sledil je pester pro-
gram, ki ga je povezovala Vesna Bašin. 
Pevski nastop Domna Kozinca in Petra 
Prinčiča, učenca Glasbene šole Nova 
Gorica v oddelku solopetja pri prof. 
Vladimirju Čadežu, je spremljala Ana 
Marija Furlan. Prisluhnili smo pe-
smim, ki jih je zapel MePZ Slavec pod 
vodstvom Mirana Rustje. Poslušalce 
sta navdušila mlada solopevca Domen 

Skupina Primorski škljoc

Goriški radič ali sukenski regut

Obiskali smo varovance Doma 
upokojencev Nova Gorica in enoto 
Podsabotin ter opravili humanitarno 
akcijo, saj smo varovancem polepšali 
del njihovega dneva. V prostor smo 
jim prinesli sonce s kulturnim progra-

in Peter, ki so ju poslušalci nagradili z 
burnim ploskanjem. V dvorani je bila 
na ogled tudi razstava fotografij čla-
nov Društva upokojencev Pokrajinske 
zveze severne Primorske in izdelki 
članov Rezbarskega, intarzijskega in 
restavratorskega društva Solkan.

Olga Srebrnič

Lepi fantje...  

... imajo lep glas (levo Domen Kozinc, 
desno Peter Prin~i~. (Foto: Olga Srebrni~)

Kitara za dušo, sekcija KD Slavec Solkan
Obisk v Domu upokojencev Nova Gorica in Podsabotin

mom v počastitev 8. marca in mate-
rinskega dne. 

Ob skrbnem izboru ljudskih pesmi 
so zazvenele strune kitar in pesmi v 
avli in v nadstropjih Doma upokojen-
cev. 

Pesem Mamica je kakor zarja…. 
se je dotaknila marsikaterega materi-
nega/ženskega in tudi moškega srca. 
Razvilo se je pravo pevsko razpolo-
ženje. Za zaključek smo skupaj zape-
li  Venček narodnih in  pesem Mi se 
imamo radi.

Obrazi varovancev so bili nasmeja-
ni, tudi s solzami v očeh, zadovoljstva 
se ni dalo skriti.

Poslovili smo se z željo, da bi jim 
zdravje dobro služilo, jim segli v 
roke, saj vsem največ pomeni člove-
ška toplina. Po dobri uri enkratnega 
druženja smo bili bogatejši za nova 
spoznanja.

V imenu nastopajočih članov sek-
cije KD Slavec se prisrčno zahvaljujem 
organizatorki srečanja, delovni tera-
pevtki g. Mojci v Domu upokojencev 
Nova Gorica in organizatorki fiziote-
rapevtki g. Romini v Domu upokojen-
cev Podsabotin, ki sta  nam omogočili 
to nepozabno doživetje. 
Olga Srebrnič 

Gori{ki radi~ ali sukenski regut, to je vpra{anje! (Foto: Ale{ Srnovr{nik)
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Dobrota z Brega

V okviru projekta Od vrtine do 
umetnine – Goriški radič je bila 12. 
februarja terenska delavnica, med 
katero sta Marjetka Plesničar in Toni 
Gomišček predstavila učencem TŠČ 
– biotehnične šole naš radič, njego-
vo pridelavo in trženje. V ospredju 
so bili primeri dobre prakse v sose-
dnji Gorici, zato je bilo zbirno me-
sto kmečki turizem Brumat, kjer nas 
je sprejel gospodar Karlo z družino. 
Mladi so nadvse zbrano sledili pred-
stavitvi posebnosti siljenega goriškega 
radiča, pospremljeni s projekcijo več 
sto fotografij, ki dokumentirajo pri-
delovalni proces. V nadaljevanju je 
gospod Brumat izpostavil pozornost, 
ki jo je »goriška vrtnica« deležna v 

7. februarja 2012 smo bili na sol-
kanski karavli priča zanimivemu do-
godku. Toni Gomišček in Marjetka 
Plesničar sta namreč v sklopu projek-
ta Od vrtnine do umetnine, katerega 
pobudnik je prav Toni, organizirala 

Od vrtnine do umetnine (Goriški radič)

ko je povsem podoben vsaki drugi ci-
koriji, vključno s prostorastočim po-
trošnikom. Sledi prikaz pridobivanja 
semena (sušenje in kasnejše tučenje 
ali omlatenje oplodij), slika zelenega 
radiča poleti in pobeljenega od slane, 
ko pordeči in razvije glavico, pozimi. 
Potem nas slike popeljejo skozi je-
sensko izoravanje, pobiranje rastlin, 
vezanje v snope (faže) in njihovo 
spravilo v razor. S sliko barake sredi 
polja sta nas Toni in Marjetka želela 
spomniti na čas, ko so dvolastniki si-
lili radič kar v njivi, sicer pa razsta-
vo slik dopolnjujejo prizori siljenja v 
hlevu, skupinskega čiščenja in glavica 
pravkar očiščenega rumenega radiča, 
kanarina. Prvič so bili razstavljeni tudi 
pingvini, reklamni panoji z radičem 
kot pravim zvezdnikom (fotografija 
Aleša Srnovršnika), ki bodo spremlja-
li tako promocijo radiča kot nastope 
novogoriške turistične zveze doma 
in v tujini. Poleg fotografij je bilo še 
nekaj eksponatov: zabojček s koreni-
nami, izbranimi za vzgojo semena, faž 
pred čiščenjem, kratek povzetek do-
slej znanih podatkov o pridelavi silje-
nega zimskega radiča na njivah v oko-
lici Gorice, slovar izrazov, povezanih 
s pridelavo sukenskiga reguta, kot mu 
pravimo v Solkanu, stara slika s poro-
ke (iz arhiva Antona Jakina – Tončeta 
s]s Šč]d]n), kjer je bila tabla Obilo 
sreče mladoporočencema okrašena z 
glavicami radiča, aranžmaji z radičem 
cvetličarne Anita in zelo zgovoren ze-
mljevid območja pridelave, ki doka-
zuje, da smo skoraj vse njive, kjer je 
uspeval najboljši izmed vseh zimskih 
radičev, sukenski regut, pozidali. 

Posebno pozornost vseh pa so pri-
tegnili sami radiči. Čeprav se je sezo-
na nagibala že h koncu  in so številni 
že ves letošnji pridelek prodali, smo 
vseeno lahko napasli oči nad zelo le-
pimi primerki našega siljenega zim-
skega radiča. Pravzaprav je bila to 
prva mednarodna razstava. Iz Solka-
na so razstavljali: Fig]lnavi, Koltičavi, 
Koršičavi, Ljubica Vuga in Oton Vi-
žin, Franco Brumat iz Pevme ter Karlo 
Brumat - Lucio z Brega (Gorica) pa iz 
Italije. Oton Vižin in Franco Brumat 
sta poleg rdečega razstavila tudi kana-
rina. Na ogled je bila tudi raziskoval-
na naloga učencev TŠC – biotehniške 
šole, posvečena goriškemu radiču in 
pripravi jedi iz radiča.

Večer je z jedmi, narejenimi s silje-
nim goriškim ali, kot nam je ljubše, 
sukenskim regut]m, popestrila Ošterija 
Žogica, edina gostilna v Solkanu, ki že 
nekaj let v svojem jedilnem listu ponuja 
jedi, narejene z radičem. Zbranim no-
vinarjem in obiskovalcem so ponudili 
več jedi, od hladne začetne do sladice. 

Tudi starejši so bili kot otroci veseli 
glavic reguta v sladkorni peni.

Večer je zaokrožila pokušnja vin 
Konzorcija za ohranjanje opuščenih 
vinogradov iz Solkana: vina UOU 
Marinka Pintarja in druščine so bila 
ravno tako pristna kot naš regut in so 
navduševala zbrane. Obiskovalci so 
jih lahko poskusili tudi v naslednjih 
dveh dneh, saj je bila razstav odprta 
še v sredo, 8. in četrtek, 9. februar-
ja. Takrat je bilo precej obiskovalcev 
tudi iz bolj oddaljenih krajev, tako iz 
Slovenije kot zamejstva. Toni in Mar-
jetka, ki sta goste vodila po razstavi, 
nista samo posredovala, ampak tudi 
dobila številne podatke o našem radi-
ču. Med drugimi so razstavo obiskali 
potomci nekdanjega oskrbnika pose-
stva Nordeževih (Villa Nordis), ki so 
dejali, da je njihov nono, ko se je vrnil 
v Kanal, prinesel s seboj seme in da 
še danes, resda za družinsko uporabo, 
pridelujejo siljen zimski radič.

Na zgodbo o naši rojakinji, ki se 
je pred fašizmom umaknila v Srbijo 
in nato prodajala radič na beograjski 
tržnici, je uvodoma opozoril že Toni. 
»Le kakšne vrtnice prodaja ta Sloven-
ka, da nič ne dišijo,« naj bi se čudili 
kupci. Zato niti ne čudi, da mu čez 
mejo pravijo la rosa di Gorizia, gori-
ška vrtnica. Karlo Brumat, predsednik 
neprofitnega združenja pridelovalcev 
goriške vrtnice, je neuradno povabil 
naše pridelovalce k sodelovanju, saj 
se dobro zaveda, da ima zgolj Breg ali 
Solkansko polje najboljše pogoje za 
vzgojo pristnega reguta in da bi mora-
li stopiti skupaj, da bi se ubranili pred 
ponaredki skoraj industrijsko pride-
lanega radiča iz baše, peščenih njiv v 
okolici Fossalona. 
Jernej Cesarjev  

Učenci TŠC odkrivajo naš Breg  
in regut

zadnjih letih. Letos so pridelovalci, 
združeni v neprofitno društvo, preje-
li odmevno priznanje Nonino, ki ga 
istoimenska družba podeljujejo posa-
meznikom ali skupinam, ki skrbijo za 
ohranjanje starih kultivarjev in tradi-
cionalnih načinov pridelave.

Med sprehodom po poljskih poteh 
so mladi učenci smeri kmetijstvo in 
slaščičarstvo (kuharji so bili žal na obi-
sku kulinaričnega sejma v Ljubljani) 
spoznavali značilnosti tal, ki so se 
zgodovinsko izkazala za najprimernej-
ša za gojenje tovrstnega radiča. Videli 
so barake, kjer so solkanski dvolastni-
ki pripravljali radič za italijanski trg 
in se ustavili pri zemljanki družine 
Figelj, kjer so radič podvrgli procesu 

siljenja. Gospe Marta in Jožica sta vse 
razkazali in pripovedovali, kako so si 
kmetje pomagali, ko je državna meja 
ločila njive, ki so prišle pod Italijo, 
od domačij, ki so bile priključene 
Jugoslaviji. S prodajo v Italiji so kme-
tje zaslužili kako liro, ki je bila v letih 
pomanjkanja nadvse iskana valuta.

Udeležence terenske delavnice je na 
sedežu goriške občine sprejel odbor-
nik za kulturo, turizem in javne prire-
ditve g. Antonio Devetag, ki je mladim 
položil na srce, da so izbrali krasen 
poklic. Izpostavil je pomen krajevnih 
kulinaričnih posebnosti pri promociji 
kraja. Gorica se ponaša predvsem z 
radičem, medom in rumeno rebulo, ki 
jih zato vključuje tudi v protokolarna 
darila. Izpostavil je nujo za skupno na-
stopanje vseh pridelovalcev iz Goriške 
ne glede na državno mejo.

Za zaključek so mladi obiskali po-
krito tržnico in se pogovarjali z go-
spo Ido, ki rada poudari, da ima že 
73 let in da je že šest desetletij bra-
njevka. Pripovedovala je o zanimanju 
za krajevni radič, ki ji ga dobavljajo 
predvsem solkanski vrtnarji, in dejala, 
da se mu glede na povečano povpra-
ševanje zagotovo obetajo zlati časi. 
Kupci, tudi tisti iz bolj oddaljenih kra-
jev, že ločujejo med pravim, zraslim 
na solkanskem Bregu in negovanim 
z vso pridobljeno veščino tukajšnjih 
kmetov, od ponaredkov, ki prihajajo 
na trg iz  furlanskih obmorskih vrtov. 
Maloprodajna cena ta pravega  reguta 
je bila tistega dne 19,80 evrov.
Toni Gomišček

Na Bregu sta pridelavo reguta predstavili sestri Figelj z @age. (Foto: Marjetka Plesni~ar)

Ob~udovanja vreden sukenski regut (Foto: Marjetka Plesni~ar)

Sukenski regut in sukensko vino!  Marjetka to~i Pintarjev UOU (Foto: Ethel Golob)

razstavo o goriškem radiču. Čeprav 
je zunaj zavijala burja, je bil razstav-
ni prostor nabit do zadnjega kotička, 
tako da so številni morali čakati na 
vratih – ali v bližnjem bifeju. 

Med uvodno predstavitvijo projek-
ta in razstave je zbrane pozdravil pod-
župan MO Nova Gorica Mitja Trtnik, 
ki je orisal razloge, da je novogoriška 
občina podprla projekt, medtem ko 
je predstavnica TZ TIC Nova Gorica 
Dejana Baša, ki je nosilka projekta, 
izpostavila povezovanje kmetijstva 
in kulinarike s turistično ponudbo. V 
sklopu projekta bo namreč več kulina-
ričnih delavnic, saj je splošna želja, da 
bi tudi gostilničarji spoznali in v večji 
meri uporabljali naš radič. Direktor 
RRA Črtomir Špacapan je ob tem 
projektu, za katerega je prijavitelj pri-
dobil finančno podporo evropskega 
sklada za razvoj podeželja LEADER, 
orisal še nekatere druge projekte, ki 
bodo prav tako deležni evropske po-
moči, med katerimi po dobroti pridel-
ka izstopajo orehovski beluši – šparge. 
Zbrane je pozdravil tudi predsednik 
KS Solkan Jožef Leban, po razstavi pa 
nas je popeljal Toni Gomišček. 

Zbirko fotografij, posnetih na Bre-
gu (Solkanskem polju) in na nekaterih 
domačijah, kjer še pripravljajo siljen 
zimski radič, začenja radič v cvetu, 

Cvetli~arna Anita: Regut navdihuje 
(Foto: Marjetka Plesni~ar)

Kaj vse se da povedati o regutu? Besed jim zlepa ni zmanjkalo: Toni Gomi{~ek, Dejana 
Ba{a, Mitja Trtnik, Jo`ef Leban in ^rtomir [pacapan (Foto: Ethel Golob)
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Zahvale

Naslednja številka 
1001 – solkanskega ~asopisa 
Naslednja številka 1001 – solkanske-
ga časopisa bo izšla 22. junija 2012. 
Članke in fotografije je potrebno od-
dati najkasneje do 1. junija. Lahko 
jih pošljete v elektronski obliki na 
naslov:1001solkan@gmail.com. Be-
sedil, ki niso v elektronski obliki, ne 
moremo sprejemati. Kontaktna števil-
ka urednika: 040 201213. 

Obvestila

Prispevke za ~asopis lahko 
nakažete na transakcijski ra~un 
Krajevne skupnosti Solkan 
št. 01284-6450831390

Po doma~e

Cenik oglaševanja  
v 1001 – solkanskem ~asopisu
1 stran: 400 evrov, ½ strani: 200 evrov, 
¼ strani: 100 evrov, 1/8 strani: 50 evrov, 
manjši oglasi: 25 evrov. 
Oblikovanje oglasa: dodatnih 50 %
Oddaja oglasnih vsebin za naslednjo 
številko: 1. marec 2012

solkanski časopis
72. številka

Darovalci za časopis

V letu 2012 so darovalci za časopis 
prispevali 204 evre.

Prispevali so:
Silvana Boltar, Magda Bratuž Jenčič, 
Zofija Franko, Gracijana Hvalica, 
Valerija Leban,   Marija Martinc, 
Zoran Podlipnik, Štefanija Trkman, 
Sonja Zaccaria Zavrtanik

Novoletne obdaritve starejših 
krajanov in skupin ljudi, ki 
potrebujejo našo pozornost,
so omogočili:
Cvetličarna Anita Flajs s.p., Solkan
GEO BIRO d.o.o. Nova Gorica
Mercator d.d. Ljubljana
Odvetnik Silvester Polanc, Solkan
VALMAR d.o.o. Nova Gorica

Učenci OŠ Solkan so starejšim 
krajanom izdelali vizitke.

P]r Tinoti Brici

U Gasi je na hiši št. 16 uzidana na 
tabla, ~j]r ki piše, da je bla u tej hiši 
marca 1942 ustanóuljena Mladinska 
organizacja OF za Soukan. Odzad za 
hišu j]ma še d]n]s tišljersku delaunicu 
Štefan Bensa - Bric, zadnji sukenski 
tišljer.

Soj nono Valentin Bensa – Tino 
Bric (1892 - 1967) je p}ršu po p]rvi 
u]jski u Soukan s]z B]rd, zatu] ki j]m 
je u Štamouri med u]jsku posujlo 
hišu. U Gasi je uzou na fet tišljersku 
delaunicu. K]r je p]ršu gospodar na 
kant, je Tino Bric delaunicu kupu 
an je ratu s]m soj gospu]t. U njej je 
tišljaru skora štj]rdeset lj]t s]s šaldu 
navadnim oru]dj]m na r]k]. P]r 
nonoti Tinoti s] je zu~ilo kar nj]ki  
g]rzu}nu. 

Soj sin, ki je biu tudi Valentin an 
sga lih t]ku] klicali Tino Bric (1924 –  
1987), je dj]lu nj]ki cajta p]r tati, 
do~j]r ga nis] Taljani u za~]tki lj]ta 
1943 aretj]rali an ga pret vojaškim 
tribunal]m u T]rsti še s]z druzmi 
šesnejstimi Sukencami opsu]dli an 
zóp]rli. U prežu}ni sga šaldu t]rpin~li, 
narhujši je blo, k]r smu pot noht] na 
nogi zapi~ávali j}gl]. U prežu]ni je 
biu do raspada Italj], potle je šou u 
partizan]. Soja žena Ifka Cesarjava je 
nejdla met kartami n] zapis] ot sojga 
moža, ~j]r ki je pisu, k]ku] je zbj]ru 
po vasj]h j]sti za partizan]. Zmisli 
s], da s] terenci enkat dali nj]mu an 
sojmu kompanju}nu niga b]ka namj]-
sto j]sti. Na pu]ti do batalju]na je b]k 
num]lo porítu, t]ku] da smu s] komi~ 
zog]nli, da j]h ni podróu na tl]. Zatu] 
ki nis] mogli dobit n]~ druzga, s] 
zgruntali, da poj}š~ej] niga mesarja, 
ki bo b]ka ubóu an ga boj] spráuli 
naprej po ku}sah.  Ma mesarja nis] 
nejdli an t]ku] je b]k ostau žiu.  

Po u]jski je Tino še ]ncajt dj]lu p]r 
tati, do~j]r ni šou 60. l. u kombinat u 
Klomperk. Tam je pólok dj]la nardu 
tehnišku šu]lu. Nj]ki cajta je še ostau 
u fabriki, potle je ratu šef Brodarsk] 
delaunic] u Gasi, ~j]r ki s] dj]lali 
bark], batel], vesl], škij], sank], 
obru]~] za hula-hup…, do~j]r ni lj]ta 
šesnusendeset do~aku penzju}n. Soja 
žena Ifka je dam] ]mpár lj]t dj]lala 
štikadent].

Tino Bric je biu pravi su}~ar. Polj]ti 
je hodu kar naprej dol na j]z. Mj]u 
je ]n star barku}n, ki ga je pouérbu 
ot tatu, an je s]z nim u]zu klapu na 
u]ni krej Su]~], zatu] ki ni blo ve~ 
tist] pašarel], ki je enkat vesj}la ~eres 
Su]~u s]s Štamoura do Suk]na.

Tino je že na pu}mlat, k]r je bla 
Su]~a še ledena, plavu ~erés na u]ni 
krej. Doskat sga lovili družeti, zatu] ki 
s] po p]rklju~itvi ni smj]lo ve~ hodit 
ku}pat na j]z. Ma Tino je že biu na  
u]n]m kraji an k]r s] družeti p]ršli 
~e, je nazaj p]rplavu ~eres Su]~u na 
t] krej. T]ku] ga nis] mogli ]nkuli 
ulóvit.

Soj prvi sin Ivan, ki mu tudi pravj] 
Tino Bric, je zbrau drugi mištj]r. Šou 
je študj]rat an je ratu kemik. Drugi sin 
Štefan s] je že ku ótrok rat motovilu 
po delaunici. Tatu s] je zadj]vu an ga 
je doskat mu]tu p]r dj]li. Tata mu ni 
pustu prijamat za oru]dje, zatu] ki s] 
ja bau, da bi kej na zlomu. Štefan an 
muloti sojih lj]t, ki j]h tiskat u Gasi ni 
m]nkalo, s] dj]lli po otru]ško puš], 
pištol], lok], da ss] lohko j]grali  
u]jsku. K]r je Štefan kon~u poklicnu 
šu]lu, je lj]ta trinusendeset tudi šou 
dj]lat u Meblo, sa s] dam] tišljersku 
delaunicu že k]daj zóp]rli. Dj]lu je 
p]r mobilji, ~j]r ki s] dj]lali s]mo  
ku}s]: lesen] manilj], lajšt], batiškóp], 

urat] an drugo. K]r je šla fabrika po 
gu]b], je biu no lj]to na Zavodi, 
potle je lj]ta štj]rnudevedeset nazaj 
odópru dom]~u delaunicu, ~j]r ki  
dj]la še zdej. Narbol rad dj]la s]z 
masiv], ma za tu] j]ma zdej m]lo 
naro~il, še narve~ za kajšn] vikend]. 
D]rga~i pa dj]la use, kar ]ldje nucaj] 
u hiši an p]r hiši: us]sort mobilj], 
urat], okn], šteng], ograj]…  

Štefan s] rad zmisli na Osmic], ki 
s] bl] na b]rja~i, ~j]r ki s] je zbj]rala 
klapa s]s cj]liga Suk]na an s] je kej 
popilo, sa s] su]jcajt p]rdj]lli tudi 
do 40 hektu vina. Su]set France je za 
kajš]n kuartin rat nat]gnu mj]h, soja 
žena Štefanja pa je tukla na bu]bn]. 
T]ku] ss] kajš]nkat divertj]rali tudi 
~e do jutra.

Pred ]mpar lj]tami je Miran 
Brumat nardu kino Štorja o zadnj]m 
sukensk]m tišljerji an je p]rkazu 
Štefana p]r dj]li u soji delaunici:  
k]ku] u]bla na banki ]n ku]s žág]nc], 
k]ku] luštra…. an k]ku] u]zi burelu 
po štradu}ni na sukensk]m pu]lji, ~j]r 
ki j]maj] še zdej nj]ki t]rt.

g]rzu]n – vajenec
prežu]n – zapor
štikadent – zobotrebec
barka – ~oln
batel – kajak
barku]n – ve~ji ~oln
škij] - smu~i
pašarela – brv
druže – obmejni vojak
zadj]vat – biti v napoto
manilja - ro~aj
lajšta - letev
batiškopa - zaklju~na letev pri podu
šteng] - stopnice
nat]g]nt mj]h – zaigrati na 
harmoniko
u]blat – skobljati
žag]nca - deska
burela – dvokolnica
štradu]n – obra~ališ~e na koncu njive

V solkanš~ini se glas g izgovarja 
s pridihom, to je zamolklo, globoko 
v grlu. ^e bi upoštevali strokovno 
zapisovanje, bi morali uporabljati za 
solkanski g znak :

šteng] - šten], g]rzu]n - ]rzu]n, 
žag]nca - ža]nca

Tako zapisovanje bi branje 
otežilo, zato je v besedilu solkanski 
glas γ zapisan z znakom g. Naglasna 

znamenja so poenotena in nakazujejo 
le mesto poudarka, ne pa na~ina 
izgovarjave. Postavljena so v glavnem 
na poudarjene polglasnike in na 
besede, ki bi jih teže prebrali ali pa 
se v naglasu razlikujejo od zborne 
izreke.

Zahvaljujem se Brunu Zavrtaniku 
in Jerneju Zavrtaniku za pomo~ pri 
izbiri solkanskega besedja.
Katarina Vuga

Frančiškanski samostan Sveta Gora
vabi na ogled

7. RAZSTAVE VELIKONOČNIH PIROV
od 8. do 22. aprila 2012
v Frančiškovo dvorano.

Odprtje s kulturnim programom
bo v ponedeljek, 9. aprila  2012, ob 15. uri.

Tišljerska delaunica s]z bank]m Domači arhiv

 
                                                                                                                            

V počastitev  
 

1011. obletnice prve pisne omembe Solkana 
 
vas vabimo na praznovanje 

 
v četrtek, 26. aprila 2012, ob 19. uri 

v avli hotela Sabotin v Solkanu 
 

 

Sprejem z langobardsko skupino “La fara” 
Pozdravni govor Jožefa Lebana,  predsednika Krajevne skupnosti Solkan 

Predavanje mag. Jerneja Vidmarja:  “Od kod prihajajo in kdo so Langobardi?” 
Predavanje arheologinje Goriškega muzeja Ane Kruh: “Langobardi v Solkanu” 
Evelin Bizjak: Predstavitev oblačil in orodja langobardske skupine “La Fara” 

 Otvoritev razstave slik in langobardskega nakita učencev Osnovne šole Solkan 
 

Pokušina  jedi po langobardskih receptih 
 

5. maj od 9. do 17. ure:  
voden ogled langobardskega Čedada s turistično vodnico Evelin Bizjak 

 
  

   »Solkanski« langobardski vojščak                                   Prisrčno vabljeni! 
                              
 
 
 
 
 
 

Krajevna skupnost Solkan                                        Hotel Sabotin, Ul. IX. Korpusa 35, Solkan                                        Evelin Bizjak s.p. 

Solkanska krajevna 
knjižnica je

od 14. 2. 2012 odprta  
po naslednjem urniku:

torek, sreda: 13.00–18.00
petek: 10.00–15.00

Vabljeni v knjižnico  
v Solkan


