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KS Solkan
Kako posluje KS Solkan, kako bogati 
smo, kaj smo z lastnim denarjem 
naredili in kaj bi še radi postorili 
preberite v Poslovnem poročilu za 
leto 2013.
Na strani 2

Krajše in daljše
Dosti kulture, ljubiteljskih dejavnosti, 
nekaj športa, narečni zapis, pustna 
povorka in še marsikaj, kar smo 
zabeležili od sredine decembra do 
sredine marca.
Na straneh 3 do 6

Pričevanje
Učitelj Andrej Vendramin ni ravno 
poznan kot Schindler, toda med 
drugo svetovno vojno se je prav 
tako izkazal z reševanjem Judov 
pred holokavstom. V Izraelu takim 
junakom podeljujejo naziv pravičnik 
med narodi. Ga bo prejel tudi naš 
rojak?
Na strani 7

Zeliščni vrt
Tokrat kar v naravi. Pomladanska trata 
vabi, da si naberemo poganjke, ki 
so poživljajoča zelenjava. Tokrat vam 
privoščimo skledo regrata v solati in 
domač pesto iz čemaževih listov. 
Na strani 10

Obledele fotografije
Angleški možje so zvečer zahajali v 
klube, slovenski dedci so se dobivali v 
domovih gasilskih društev. V Solkanu 
so se gasilci organizirali šele po 
priključitvi. Če se hočejo danes dobiti, 
morajo v Novo Gorico, saj Solkanci 
nimamo več svojega lastnega 
prostovoljnega gasilskega društva.
Na strani 11

OŠ Solkan
Da naši otroci niso samo fotogenični, 
ampak tudi brihtni, dokazuje uvrstitev 
med osem najboljših slovenskih šol 
v TV kvizu Male sive celice. Zato je 
prav, da tudi rajajo, proslavljajo in se 
veselijo, vendar nikar ne mislite, da 
flipped učenje pomaga pri igranju 
flipperja. 
Na straneh 12 in 13

Najlepša leta
Joj, kam bi šli na počitnice, se 
sprašujejo naši upokojenci. Ta navija 
za Delfina, drugi za Reumal, tretjemu je 
lepo na Hvaru. Pa še nekaj o storitvah 
Centra za socialno delo, ki veliko 
pozornosti namenja skrbi za starejše.
Na straneh 14 in 15
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Če zima ne namerava še kaj dosti opletati z repom, potem že 
lahko spravimo plašče v omaro. Marec je bil v časih, ko je bil 
december deseti mesec v letu, prvi na koledarju. Nov začetek, 
torej. Upravičeno. Narava se prebuja, sok teče po deblu in 
vejah, popki se napihujejo, vse cveti in dehti. Po poljih brnijo 
traktorji, zimski posevki se umikajo pomladanski setvi. Na Soči 
je iz dneva v dan več kajakašev in kanuistov, steze po hribih 
okrog Solkana, ki sicer nikoli ne samevajo, so vsak dan bolj 
obljudene. 

Z marčevsko številko gre tudi 1001 solkanski časopis v nov 
letnik. Začenjamo enaindvajsetega! Upamo, da prinašamo v 
vaše domove dosti zanimivega branja. Poskušamo biti kronisti 
dogajanja in ne pozabiti na vse, kar nas oblikuje kot Solkance. 
Važno se nam zdi ujeti doživetja in spomine, ki sicer kar 
spolzijo med prsti. 

Predsednik sveta KS Solkan Jožef Leban opozarja: »Želimo 
si, da bi časopis še izhajal, čeprav sredstva za ta namen ne 
zadoščajo.« Verjetno gre za željo, ki je skupna krajanom, svetu 
KS in uredništvu. Slednji upamo, da bo vsak naredil vse, kar 
je v njegovi moči, da bo časopis še naprej vsake tri mesece 
prihajal na vaše domove. 
Urednik

Prvi hrib vsakega Solkanca je - Kekec. Sledijo mu Sveta gora, Škabrijel, Sabotin...  
 Enkrat kasneje Krn, Jalovec, Triglav. V domovini se višje ne more. Jordan Boltar  
je eden izmed tistih, ki pravijo, da gora ni nora, ampak je nor tisti, ki ne gre gor. Meje  
(z)možnega je pred kratkim preizkušal tudi v Himalaji: na sliki ga vidimo kot člana uspešne 
odprave na Mera Peak. Več v intervjuju na straneh 8 in 9, kjer nismo mogli spregledati 
njegove zbirateljske strasti, posvečene soški fronti. (Fotoarhiv: Jordan Boltar)

Vredno je imeti razlog za – veselje. Končno ni važno, ali nas združi v prijetnem 
razpoloženju postavljanje jaslic ali pustna koleda. Običaji imajo globoke korenike in več 
skupnega, kot se na prvi pogled zdi. Zato ostajajo trdoživi in kljubujejo politiki, krizi, 
internetu. Vsaj za en dan zaživimo bolj z družino in z družbo, ki sta bolj pomembni od 
marsičesa drugega, kar nam greni življenje. 

Od jaslic do pusta

Ošterija Žogica je s posebnim jedilnikom ujela duh časa, stoletnico začetka prve sve-
tovne vojne. Kuhar Matej je poiskal navdih v frontni kuhinji in pripravil dva jedilnika, ki 
bolj z imenom kot načinom priprave spominjajo na tiste težke čase: solata s prve bojne 
linije, sladka granata na krožniku, na senu pečena postrv, travniška juha... Tudi pred-
stavitev v konzervi sodi v ta čas. Toni Gomišček je jedilnik pospremil z razmišljanjem o 
strategiji iz menažke, ki ga objavljamo na strani 6. (Foto: Ethel Golob)

Vojna kulinarika

Himalajec Jordan Boltar

Pust gre na Plac. (Foto: Jana Klavora)

Jaslice na Sveti gori. (Foto: Aleš Srnovršnik)
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KS Solkan

Krajevna skupnost Solkan deluje že 
46 let. Po številu prebivalcev in gospo-
dinjstev je druga največja skupnost v 
Mestni občini Nova Gorica. Kot pri-
mestna KS se srečuje z vrsto proble-
mov, ki so v pristojnosti MONG, pred-
vsem na področju urejanja prometa, 
tovornega prometa, okoljevarstvene in 
komunalne problematike. Ti problemi 
pa se ne zaključijo na mejah KS, zato 
jih rešujemo skupaj z organi MONG 
in ob sodelovanju mestne ter drugih 
sosednjih primestnih KS.

Največ časa v letu 2013 smo po-
svetili vprašanjem, ki se nanašajo na 
investicijo nadstreška na kotalkali-
šču, problematiko prometne ureditve 
Solkana, tovorni promet, okoljevar-
stveno problematiko, ulično razsve-
tljavo, urejanje pokopališča, delovanje 
športne cone in urejanje odnosov med 
društvi in KS. Vse to se je odražalo v 
programu dela odborov in komisij in 
v delu Sveta KS ter ima svojo osnovo 
v finančnem planu za leto 2013 in v 
dolgoročnem programu dela in inve-
sticij. O vsem tem bomo še podrobno 
spregovorili. 

Programe na kulturnem in social-
nem področju smo v celoti izvedli.

Poudariti moramo tudi uspešno 
delovanje Turističnega društva Solkan  
ter ostalih kulturnih in športnih dru-
štev, ki pomembno sodelujejo pri ak-
tivnostih v Solkanu.

Osnova za delovanje KS je bil fi-
nančni plan za leto 2013 in rebalans 
sprejetega programa aktivnosti Sveta, 
odborov ter komisij. Določene naloge 
izhajajo iz dolgoročnega programa in 
programa investicij, aktivnosti na teh 
področjih pa so odvisne od sredstev, ki 
jih dobimo od MONG in lastnih sred-
stev. Želim poudariti, da smo s sred-
stvi racionalno in gospodarno ravnali, 
tako da smo lahko dosegli čim boljše 
učinke.

Svet KS je imel v letu 2013 6 rednih 
in 4 korespondenčne seje. 

KS je etažni lastnik objekta na Cesti 
IX. Korpusa 46, lastnik objekta na 
Soški 29-31, kompleksa bivše solkan-
ske karavle, zemljišča žarnega pokopa-
lišča, parkirnega prostora za domom 
KS, parcele na Trgu M. A. Plenčiča ter 
gozda v Skalnici. Z lastnino odgovor-
no gospodari, zato prostore, ki so pri-
merni za uporabo, daje v najem.   

V letu 2013 smo dokončno uredili 
odnose in podpisali novo pogodbo z 
najemnikom za kompleks Žogica. 

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 
FINANČNEGA NAČRTA 

I. Investicije in investicijsko vzdrže-
vanje stvarnega premoženja

Tudi v letu 2013 smo največ na-
pora vložili v dokončanje nadstreška 
s postavitvijo strelovoda,  projektne 
dokumentacije za elektrifikacijo in 
obnovitveno zaščito lesene konstruk-
cije strehe pokritega kotalkališča v 
Solkanu. Poleg tega smo primerno 
uredili zahodni in vzdolžni del ob ko-
talkališču z betonsko podlago.  Projekt 
je bil v celoti dokončan in v zdajšnji 
obliki predstavlja veliko pridobitev za 
Solkan, saj omogoča izvedbo večjih 
prireditev. Vse navedeno je bilo finan-
cirano iz te proračunske postavke. Iz 
te postavke smo delno financirali tudi 
nekatera manjša investicijska popravila 
v prostorih na Soški c. 31.

II. Delovanje KS

Podrobnejše delovanje je že opisa-
no v uvodnem delu poročila. V okviru 
delovanja KS so potekale še naslednje 
aktivnosti:

Poslovno poročilo KS Solkan za leto 2013
a. Prometna ureditev

Prometna ureditev je najvažnejša 
skrb Sveta KS in njegove komisije. 
Čeprav je bilo v preteklih letih precej 
narejenega, je vedno še kaj za posto-
riti. Krožišče pri hotelu Sabotin je do-
bilo končno podobo. Dokončali smo 
urejanje avtomatičnih zapornic za že-
lezniški prehod na cesti Pot na Breg. 
Urejena je bila tudi Slokarjeva ulica 
ob prenovljenem vrtcu Julke Pavletič. 
Čaka nas pa še veliko dela, saj smo 
prav na tem področju v celoti odvi-
sni od sredstev, ki nam jih zagotavlja 
MONG. Upam, da bomo v letu 2014 
uspešnejši. 

b. Ekologija
Precej časa smo v letu 2013 po-

svetili problematiki Kamnoloma in 
Livarne.

Razgovori se bodo nadaljevali. 
Zaradi slabega vremena sta odpa-

dli dve načrtovani čistilni akciji.

c. Socialna dejavnost
Komisija za socialne zadeve je 

sprejet program v celoti izvedla v za-
dovoljstvo starejših krajanov, ki jih je 
v Solkanu iz leta v leto več. V celoti 
je bil izveden tudi program obvez do 
materinskega doma, VDC Klanec in 
drugih ustanov na našem področju. 
Bili smo tudi organizator srečanja sta-
rejših krajanov.

d. Sodelovanje z društvi
V  Solkanu delujejo Kajak klub SE, 

Kotalkarski klub Perla in Mažoretno 
društvo. Kajakaši so klub svetovnega 
ranga, zato so organizirani posebej, 
vendar uspešno sodelujemo z njimi in 
jim pomagamo pri organizaciji vseh 
prireditev.

Kotalkarski klub Perla je zelo akti-
ven. S pokritjem kotalkališča so pri-
dobili odlične pogoje za delo. Tudi z 
njimi KS Solkan odlično sodeluje.

V zadnjem času se vse pogosteje 
pojavljajo mažoretke, ki se pogosto 
udeležujejo prireditev v Solkanu. Tudi 
z njimi zelo dobro sodelujemo.

V okviru KS Solkan je imenovana 
Komisija za mlade. V letu 2013 so se 
na novo organizirali. Žal pa jim sta-
rejši še nismo nudili ustrezne pomoči. 
To je ena glavnih nalog našega Sveta v 
letu 2014. Res je, da smo jim pomaga-
li pri postavitvi lepih ekoloških tabel 
v kajak centru, vendar je to premalo.

e. Sodelovanje z zamejci
Kljub temu, da so v sosednji Italiji 

ukinili rajonske svete, KS še naprej so-
deluje z zamejci  preko društev z obeh 
strani meje.

III. Prireditve in praznovanja

Vsako leto v Solkanu sprejemamo 
plan  prireditev za celotno leto. V letu 
2012 smo realizirali celoten plan pri-
reditev. Največ napora je bilo vlože-
nega v prosalvo krajevnega praznika, 
ki je bil odlično organiziran. Poleg 
tega smo bili soorganizator priredi-
tve ob obletnici prve omembe kraja 
Solkan, mednarodnega pohoda treh 
mostov, izvedli smo koncerta na Sveti 
Gori in v solkanski cerkvi, sodelovali 
smo s solkanskimi društvi pri organi-
zaciji številnih kulturnih prireditev v 
Solkanu in pri razstavi jaslic na Sveti 
Gori.

IV. Ekološki otoki

Postavka zajema ureditev ekolo-
škega otoka na Trgu M.A. Plenčiča. 
Ekološki otok je na novo urejen, ven-
dar ga še nismo preselili, ker ni še za-
ključen odkup zemljišč. Žal ostaja še 

vedno nerešen ekološki otok v ulici 
XXX. divizije.

V. Komunalni objekti v KS – 
pokopališča in poslovilni objekti

Skoraj v celoti smo uredili žarni del 
pokopališča. Pridobili smo uporabno 
dovoljenje za celotno žarno pokopa-
lišče. Obnovili smo severno in desno 
stran pokopališkega zidu ter pročelje 
mrliške vežice.  Načrtujemo, da bomo 
v letu 2014 obnovili še preostali  del 
pokopališkega zidu.

V postavki je zajeto tekoče vzdr-
ževanje pokopališča ter priprava po-
slovilne dvorane za pogrebne sveča-
nosti, obratovalni stroški pokopališča 
s pripadajočimi objekti, zavarovanje 
objektov, obnova dela pokopališkega 
zidu in pročelja mrliške vežice.

VI. Solkanski časopis

Časopis redno izhaja 4-krat le-
tno. Tako je bilo tudi v letu 2013. 
Opažamo, da je zanimanje med kra-
jani veliko,  saj se pojavlja vedno več 
novih sodelavcev. Želimo, da bi časo-
pis še izhajal, čeprav sredstva za ta na-
men ne zadoščajo. Zaželen bi bil večji 
prispevek krajanov.

VII. Vzdrževanje športne cone

V letu 2013 smo v športni coni 
Žogica redno vzdrževali vsa igrišča 
in okolico. Igrišča trži po posebni po-
godbi najemnik gostinskega lokala.

Sredstva so bila porabljena za re-
dno vzdrževanje igrišč in športne 
cone, obratovalne stroške, material, 
elektro meritve, nabavljen je bil tudi 
multikultivator.

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM

1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki: 
Celotni prihodki so bili v letu 2013 

za 30 % manjši kot leta 2012 in 1 % 
nad planom. 

Prihodki od obresti so bili v ena-
ki kot leto prej in desetkrat višji od 
plana.

Prihodki od premoženja so bili v 
za 4 % višji kot in 14 % nad planom.  
Prihodki so višji na račun najemnin za 
poslovne prostore.

Tudi prihodki od prodaje blaga in 
storitev so bili nekoliko višji (29 %) in 
za enak procent nad planom. Te pri-
hodke je potrebno upoštevati skupaj z 
donacijami, ker so to lastna sredstva, 
pridobljena iz sponzorstev in donacij 
za prireditve, solkanski časopis ter de-
javnost KS.

Donacije so bile v za 17 % manjše 
leto prej in prav toliko tudi pod pla-
nom.

Drugi nedavčni odhodki so bili le-
tos za 57 % manjši in prav za takšen 
procent pod planom. 

Odhodki:
Odhodki so bili lani za 2,5-krat 

manjši kot leto prej in 24 % pod pla-
nom.

Zmanjšanje odhodkov gre v prete-
žni meri na račun zaključene investici-
je na kotalkališču ob karavli.

Postavka plače in prispevki je 
za 4 % manjša in 4 % pod planom. 
Znižanje je v skladu z usmeritvijo in-
terventnega zakona vlade RS.

Izdatki za blago in storitve so bili 
za 18 % manjši in za 41 % pod pla-
nom.

Manjši so bili stroški poslovanja 
KS (leto prej je bila izdelana spletna 

stran, znižali smo sejnine in nagrade 
in nekatere stroške poslovanja KS) 
ter porabili manj za prirediteve (jih je 
tudi bilo manj).

Tudi tekoči transferji so bili leta 
2013 nižji.

Investicijski odhodki so bili v teko-
čem letu bistveno, skoraj 5-krat nižji. 
Temu je botrovalo dejstvo, da smo 
leto prej presegli uresničevanje plana 
za 5 % .  V okviru te postavke so letos 
na njej odhodki za investicijsko vzdr-
ževanje, ki se nanašajo tudi na obno-
vo pokopališkega zidu, ostalo pa so 
manjša investicijska dela za dokonča-
nje pokritega kotalkališča na karavli.

2. Bilanca stanja na dan  
31. 12. 2013

Dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju so za 1 % manjša kot leto 
prej, kar je odraz manjše porabe za in-
vesticije in opremo.

Kratkoročna sredstva so za 30 % 
večja. Razlog je večji ostanek nepo-
rabljenih sredstev konec leta zaradi 
zmanjšanih  stroškov poslovanja in 
trenutno še neporabljenih  sredstev za 
vzdrževanje pokopališča. 

Na postavki dobro imetje pri ban-
kah je za 66 % več kot leto prej.

Tudi kratkoročne finančne naložbe 
so za 50 % večje. Razlog so ostala ne-
porabljena sredstva konec leta, kot  je 
bilo že navedeno.

Kratkoročne terjatve do kupcev so 
manjše za 35 %.

Za 8 % so se zmanjšale tudi zaloge 
(podarjene knjige starejšim krajanom 
za jubilej).

Kratkoročne obveznosti so bile le-
tos za 10 % manjše.

Postavka viri in dolgoročne obve-
znosti je skoraj enaka prejšnji. 

Za 1,5 % se je povečal splošni 
sklad na račun presežka prihodkov.

Za 13 % so se zmanjšale druge 
dolgoročne obveznosti (poračun naje-
mnine z investicijo za gostinski lokal 
Žogica).

3. Izkaz uspeha

Izkaz prihodkov in odhodkov za 
leto 2013 izkazuje presežek prihod-
kov nad odhodki. Sredstva so ostala 

na postavki pokopališče, delovanje 
KS, prireditve. 

Tako nam ostane na TR KS  Solkan 
dne 31. 12. 2013 40.308  eur, ki se 
jih prenese na proračunske postavke : 
delovanje KS, pokopališče, prireditve 
in ureditev ekoloških otokov.

Sredstva MONG, ki so nam bila 
letos dodeljena, so bila v celoti pora-
bljena.

Glede na zastavljene cilje menimo, 
da je bil glavni plan  v celoti realizi-
ran (zadane investicije na karavli in 
pokopališču, ekološki otoki glede na 
višino dodeljenih sredstev, prireditve, 
socialno področje, izdaja časopisa, 
upravljanje športne cone). Na poko-
pališču smo izvedli le del investicije 
obnove zidu, nadaljevali jo bomo v 
letu 2014.

ZAKLJUČEK
Svet KS Solkan je na svoji seji dne 

25. 2. 2014 na osnovi predloženega 
gradiva razpravljal in sprejel zaključ-
ni račun in poslovno poročilo za leto 
2013.

V razpravi je bila dana pozitivna 
ocena gospodarjenja in poslovanja 
Sveta KS ter aktivnosti, ki so v zao-
strenih pogojih dela zagotovile izved-
bo planiranih nalog.

V razpravi je bila izražena zahteva 
po odgovornem odnosu vseh pri pla-
niranju in izvedbi nalog na področju 
investicij, s poudarkom na tisti del, 
kjer se sredstva zagotavljajo s strani 
MONG in drugih dejavnikov.

Na osnovi ocen in vzrokov za ne-
realizirane naloge je potrebno te opre-
deliti v programih komisij in Sveta KS 
ter zagotoviti aktivnosti za realizacijo 
zastavljenih nalog.

Smatram, da je zaključni račun 
realen prikaz stanja in dejavnosti v 
KS Solkan. V bodoče bo potrebno 
še tesnejše sodelovanje z ustreznimi 
službami v MONG zaradi uspešne 
realizacije nalog v KS, ki so v sood-
visnosti z MONG. V ta namen bomo 
morali storiti vse, da nam MONG 
nameni več sredstev za investicijsko 
dejavnost.

Jožef Leban
Predsednik sveta KS

Urejanje kolesarsko-sprehajalne poti po desnem bregu Soče od mosta proti Štmavru
(Foto: Branko Marušič)
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Krajše in daljše

Tudi Letos, že četrtič zapored, toč-
no za kulturni praznik, 8. februarja 
ob 11. uri,  se je Goriški literarni klub  
GOvoRICA poklonil spominu na 
Franceta Bevka ob njegovem grobu 
na solkanskem pokopališču. 

Po besedah akademika Saše Vuge 
sta za Primorsko najbolj pomemb-
na dva človeka: Simon Gregorčič in 

V avli hotela Sabotin v 
Solkanu smo si lahko v fe-
bruarju in marcu ogledali 
razstavo akademskega sli-
karja Aleksandra Pece. Moj-
ca Valič je v spremni besedi 
k razstavi zapisala: "Naš 
vsakdan sestavljajo maske, 
ki si jih nadevamo glede 
na razpoloženje, da ugaja-
mo, preživimo … skratka, 
da zakrijemo svoj pravi jaz. 
Aleksander Peca v svojih 
portretih to pripelje do eks-
tremov. Svoje portretirance 
postavlja v historične vloge 
in s tem poudari željo po 
spektaklu, ki poganja teater 
življenja."

Božidar Batistič, po poklicu diplo-
mirani ekonomist iz Bilj, je predstavil 
svoja umetniška dela iz keramike v 
Krajevni skupnosti Solkan.

Razstava je vzbudila veliko zani-
manja, pozornosti in občudovanja. 
Temeljito, z veliko strokovnostjo in 
smislom za umetniške stvaritve, je 
izdelke predstavila diplomirana ume-
tnostna zgodovinarka Nelida Nemec.

Opekarstvo v Biljah in okolici je 
zaznamovalo pomembna vrhunska 
kiparja Negovana Nemca in Zmaga 
Posego; za vse življenje pa je zazna-
movalo tudi Batističa. Glina nauči 
človeka doslednosti, strpnosti, potr-
pežljivosti, predvsem pa samodiscipli-

ne. Je odraz njegove kreativnosti, zna-
nja in dosežkov duha. Glina je postala 
avtorju način življenja; spodbudila ga 
je v svet ustvarjalnega iskanja, ki ga je 
globoko v podzavesti gojil od otroštva 
dalje. Postala je svet, kjer se je misel 
spremenila v materializirano obliko. 
Avtor je hotel ustvarjalno sporočilo 
povedati tako, da je zgnetel glino in z 
rokami prepletel in oblikoval oblike. 
Vsaka guba, stik, rob so pomembni 
za vtisnjeno, vgneteno površino. Pri 
oblikovanju gline ni mogoče nič dose-
či s silo, kajti to vodi nazaj v kepo brez 
oblike in vsebine. Batističeve oblike so 
prepoznavne, naj bodo geometrijske, 
ujete v človeške postave, stilizirane ali 

so to vaze z dekorativnimi dodatki. 
Te oblike so tako mojstrsko izdela-
ne, s takšno subtilnostjo, da kažejo, 
kako je avtor preštudiral vse vrste 
gline ter pretehtal tehnike, v katerih 
se je samostojno odločil, ali bo svoje 
mojstrovine ustvaril v raku tehniki ali 
navadni, ali bo izbral rjavo, rdečo ali 
belo barvo gline, ali bo izdelek glazi-
ral ali pokazal njegovo prvinskost.

V zadnjih letih je kipar ustvaril ci-
kel petdesetih Punčk v stari japonski 
tehniki raku (razpokana, glazirana 
površina). Ta cikel odlikuje estetska 
oblika, oplemenitena s posrečenimi 
barvami, kar daje umetnini svojevr-
sten izraz. Vse te odličnosti so izpo-
vedane tudi v zadnjih ciklih: v ciklu 
Punčk z nadrealističnimi potezami 
prevladujejo krogla in stožec z razni-
mi okrasnimi dodatki; nato cikel vaz 
z izstopajočimi reliefno oblikovanimi 
cvetlicami; potem vaze, na katerih 
je upodobil razne vrste poklicev. Za-
vzetost, natančnost, potrpežljivost in 
igrivost, s katerimi je ustvarjen ta ci-
kel, dokazujejo, kako umetnik Batistič 
izraža svoje videnje sveta na enkraten, 
suveren in samo njemu lasten način.

Razstavo je popestrila instru-
mentalna skupina Kitara za dušo z 
ganljivimi in občutenimi pesmimi. 
Obiskovalci so si po ogledu razstave 
»privezali« dušo z dobro kapljico in 
odličnim prigrizkom.
Helena Jurkas 

Slovenski kulturni praznik Prešer-
nov dan  je Kulturno društvo Slavec 
Solkan  počastilo slovesno. Prireditev, 
ki se je odvijala 7. februarja 2014, je v 
dvorano bivše karavle v Solkanu  pri-
vabila množico obiskovalcev.

Po Premrlovi  Zdravljici, ki so jo na 
začetku zapeli pevci Mešanega pev-
skega zbora Slavec Solkan, je navzoče 
pozdravil  Jožef Leban, predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Solkan.

Sledil je prisrčen nastop učencev 
Osnovne šole Solkan, ki so pod vod-
stvom mentorice Liljane Humar Plesni- 
čar odigrali poezijo Franceta Prešerna 
Povodni mož. Igrali so: Nace Pregelj, 
Zala Košiček in Valentina Lozar, na 
violini pa jih je spremljala Polona Bo-
žič.

Slavnostno besedo je imela mag. 
Darinka Kozinc, predsednica Gori-
škega literarnega kluba GOvoRICA, 
svetnica mestne občine Nova Gori-
ca, ki je s svojim govorom segla do 
srca velikega števila poslušalcev in je 
predvsem poudarila pomen slovenske 
besede, kulture in velikega pesnika 
Franceta Prešerna. Sledil je pristen in 
nadvse prisrčen nastop  sedemletnega 
Vala Frančeškina, učeneca Osnovne 
šole Bilje, s pesmijo  Kresniček Rado-
vana Gobca. Na klaviaturi ga je spre-
mljal nono Miloš Mozetič. 

Počastili smo slovenski kulturni 
praznik Prešernov dan

Sledil je uspešen nastop z izbo-
rom pesmi domačega pevskega zbora 
Slavec, ki ga vodi zborovodja Miran 
Rustja, in nastop Amaterske instru-
mentalne vokalne skupine Kitara za 
dušo KD Slavec s čustveno zaigranimi 
in zapetimi pesmimi pod vodstvom 
Janje Bužinel.

Kulturni večer je s prepričljivim 
ubranim petjem zaključil Ženski pev-
ski zbor Ivan Rijavec s Črnega Vrha 
pod vodstvom zborovodkinje Katje 
Bajec Felc. Skupina je pred letom 2007 
delovala kot Dekliški zbor pod vod-
stvom znanega idrskega skladatelja in 
zborovodje Ivana Rijavca.  Zborovod-
kinja Katja Bajec s svojo zavzetostjo in 
strokovnostjo skrbi, da pevke ohranja-
jo sloves dobrega zbora iz časov nji-
hove mladosti, kar so nam z uspešnim 
nastopom to tudi dokazale. 

Poslušalci smo doživeli lep večer ob 
poslušanju zborovskuh, literarnih in  
glasbenih trenutkov, kar je potrjeval dol-
gotrajen aplavz po vsakem  nastopu.

Tjaša Mišček, ki je povezovala 
program večera, je povabila poslušal-
ce, da se nam po zaključku prireditve 
pridružijo na skrbno pripravljeni za-
kuski, na kateri je, kot vedno ob ta-
kem druženju, še pozno v noč zvenela 
skupna pesem.
Olga Srebrnič

Ženski zbor Fran Rijavec Črni vrh (Foto: Olga Srebrnič)

Odigrana poezija. Nastopili so učenci OŠ Solkan. (Foto: Olga Srebrnič)

KD Slavec na odru in za njim. Organizatorji in nastopajoči na prireditvi. (Foto: Olga Srebrnič)

Poklon Francetu Bevku ob kulturnem prazniku
France Bevk.  Goriški literarni klub 
v spomin na Gregorčiča prireja Gre-
gorčičeve dneve (v Novi Gorici in na 
Gradišču nad Prvačino, kjer je Gre-
gorčič preživel 21 let), medtem ko se 
Bevku pokloni ob dnevu kulture in na 
dan spomina na mrtve.

Pisatelj  France Bevk je bil rojen 
17. septembra 1890 v skromni bajtar-
ski družini v Zakojci, umrl je točno 
na svoj rojstni dan, star 80 let. Že kot 
otrok je rad bral knjige, ki so potem 
postale njegove stalne spremljevalke. 
Po poklicu je bil učitelj, vendar se je 
predvsem posvetil urednikovanju in 
pisateljevanju. Njegova bibliografija 
je zelo obsežna, šteje okrog 250 na-
slovov. Njegovo literarno delo zajema 
zgodovinske romane in romane iz so-
dobnega življenja, novele, kmečke po-
vesti, črtice, drame, mladinske pove-
sti, pesmi, filmske scenarije, potopise 
in prevode. S prevodi v albanščino, 
francoščino, hrvaščino, italijanščino, 
madžarščino, makedonščino, nem-

ščino, ruščino, srbščino, ukrajinščino 
itd. je napisal preko 100 del. Čeprav 
glavnina njegovega opusa pripada ža-
nroma kmečke povesti in zgodovin-
skega romana, je velik uspeh dosegel z 
romanom Kaplan Martin Čedermac, 
v katerem je krepil slovensko naro-
dno zavest.

Letos so na njegovem grobu spre-
govorili mag. Marija Mercina, pesnik 
Andrej A. Golob, nekdanji ravnatelj 
goriške knjižnice FB, Rajko Slokar in 
Melanija Kerševan s spomini novogo-
ričana Cirila Zupanca na simpatično 
srečanje z Bevkom avgusta 1970, dan 
ali dva preden je pisatelj zbolel in 
kmalu za tem umrl.

Ob tem skromnem dogodku se na 
Bevkov grob položi tudi cvetje.

Tudi ni naključje, da ima Goriški li-
terarni klub sedež prav v Bevkovi sobi 
v knjižnici FB v Novi Gorici.

Ob tej priložnosti vedno sodeluje 
tudi predstavnik sveta KS Solkan.
DK

Ves svet  
je oder

Desno: Aleksander Peca - Netopir.

Božidar Batistič, »ustvarjalec za dušo«

Punčke Božidarja Batističa v tehniki raku
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Božični koncert  26. 12. 2013 

Slovenci sodimo med narode, ki 
imajo najbolj razgibano narečno go-
vorico. V sklopu sedmih narečnih 

Rezbarsko, intarzijsko in resta-
uratorsko društvo Solkan (RIRDS) 
je pod vodstvom predsednika Jož-
ka Markiča organiziralo zanimivo 
predavanje na temo Tekstura. Čla-
ni društva želijo povečati članstvo 
(predvsem vključiti mlade), ki bi 
povezovali različne oblike ustvarjal-
ne umetnosti.

Moja nona je zmj]r]m pravla, kajšna mižerja je bla p}rnj]h dam}: da s] hodili 
krast ~erj]šnj] za vi~erju an da s] bli šaldu kontenti, da s] lohkor hodili u šu]lu 
an ss] kej navadli. K]r je bla ona mejhna, je lih kon~ala druga u]jska an tiskat je  
p}rnas menkalo usiga. U Italju s] hodili kupavat kafe, obl]jku, šu]ln], ~ikuladu an 
tudi kombojsk] hla~], k]r je p]ršu rok]nrol u Ameriku. Ma zatu] ki je blo trj]ba 
use tu] p]ršfercat ~eres tistu šutastu meju, s] bli ku nive medvj]di: nás] s] ložli 
tudi po tri par] b]rgeš, da s] skrili pred financarjami tisto, kar s] kupli na u]n]m 
kraji. 

K]r s]m j]mu kajšnih deset lj]t, s]m biu glih zadosti velik, da s]m vidu ~eres 
šparget an s]m lohkor pogl]du  nu]t]r u lonc, k]r s]m p]ršu damu s]s šu]l]. 
Noni je šlo tu] šaldu na j]tr], ma j]st s]m s] zv]rnu ~e na poltronu an s] lotu 
žlóbudrat, k]ku] je blo u šu]li; zmišljavu s]m s], kajšn] lumparij] smo ug]nj]li 
tisti d]n, ona pa s]mo: »Mularija, ma k]daj boste p]ršli h p]meti!« Potle mi je 
denla gor na tont kar dva p]rcju]na mineštr]; sa vj]ste, da nas non] na pustijo 
la~nih u]n s]s hiš], an lotu s]m s] j]st. Zmj]r]m m] je kregala, nej j]m bol pu~asi, 
sa na gori hiša. K]r s]m mj]u puhnu lempu, s]m biu bujši voj] an s]m za~nu 
naložavat, k]ku] u~it]lce t]~narj], k]ku] smo lovili pup] u šu]li, k]ku] smo p]r 
uri od muzik] dj]lali dišpj]t]. Tovariš, ki ni vj]du, k]ku] bi nas up}nu, je udaru 
s]s punj]m po klopi an reku, da nam bo dau ]npar pataf, ~e na bomo genjeli. Mi 
smo s] n]~ku spogl]dali an usi ukóp zazjali: »Ma vi nas na smj]ste tepst, sa niste 
naš tata!« On pogl]da po razredi an re~e: »U bukvah ot šu]l] rj]s piše, da u~it]l 
na smj] uzdig]nt r]k] na šu]larj], j]maste prou! Ma n]~ na piše od nog]! An zdej 
vas lohkor t]ku] c]bnem, da boste sfrlj]li gor do nebes!«

Enkat, k]r s]m s] p]rbližavu du]mu, m] nona že od dal~ zagleda an zá~ne: 
»J]ž]š Marija, kajš]n pa si? Ku da bi biu u u]jski!« Vidla je moj] brgeš] an šu]ln]. 
Po šu]li smo rili po pj]ski an blati an rj]s s] bl] b]rgeš] us] kafetast], t]ku] da bi 
du}, ki s] spozn] na modu, lokhor  mislu, da s] p]ršl] spod r]k t]bujšiga žnidarja. 
An šu]lni! Otsprj]t ss] odoprli an pauc na lj]vi nogi je gl]du u]n. Nona ku nona 
je hm]li zá~]nla, da bomo šli u butj]gu po nov] šu]ln], sa tak da na mu]rem 
hodit okú! M]n] magari use ukop ni prou dosti brigalo, ma s]m uselih reku, da 
mi boj] nov]  bot] p]ršl] šaldu prou.

Na pu]ti do butj]g] je naložavala: » Vj]š Jakob, k]r smo bli mi mejhni, je blo 
p]r hiši pet otru]k an s]mo adn] cokl].« J]st tega nis]m mogu zastu]pit: »Pet 
otru]k an s]mo adn] cokl]!« An t]ku] s] je zá~]nla štorja. »Ja, pet nas je blo, an 
t]rjé smo hodili u šu]lu. Dva s] ostali dam}.« Še zmj]r]m nis]m zastu]pu: »Adn] 
cokl], t]rjé šu]larji, tu]  pa že na bo prou.«

Nona pa: »Zatu] ki nas je blo sr]m hodit bos] u šu]lu an je blo tudi mras, smo 
dva hodili zjutro an ad]n je hodu popud]n. J]st, ki s]m bla jút]rnja, s]m hodila 
u šu]lu s]mo usaki drugi d]n, ad]n je zmj]r]m ~aku dam] u vunenih kalcetah, 
da mu ni blo mras. An tisti drugi, ki je hodu popud]n, je tudi hodu usaki d]n, 
ma zatu], ki s] je popud]n šu]la za~]nla hm]li za u]nu zjutro, ssi mogli zamenjet 
cokl] kar med potju}.«

 »Dio bono, nona, sa ste s] šaldu dobro znejdli,« s]m ji reku. P]r~akavu s]m od 
nj] kajšnu pohvalu, ma mi je zabrusla: »Mulo, ma ki si misliš, da smo tiskat dobili 
use na tondi ku ti zdej? Bejži bejži, s] bli drga~ni  cajti!«
Jakob Poberaj 

 

Božično praznovanje nosi v sebi 
prav poseben čar. Noben praznik v 
letu se nas čustveno ne dotakne tako 
globoko kot božič. 

Šestindvajsetega decembra je v 
Solkanu še posebej  slovesno, saj je 
poleg starodavnega praznika naše žu-
pnije tudi pomenljiv državni praznik.

Ljubitelji božičnih melodij, tako 
Solkanci kot številni gostje, smo se 
kot vsako leto zbrali v praznično 
okrašeni solkanski cerkvi. Z vsako-
letnim božičnim koncertom, ki nam 
ga podarja KS Solkan v sodelovanju 
z župnijo, svečano počastimo božično 
novoletni čas, praznik našega zavetni-
ka sv. Štefana in dan slovenske samo-
stojnosti in enotnosti. 

Z bogatim in pestrim programom 
so nas popeljali v pristno doživljanje 
božičnih praznikov sopranistka Polona 
Kante Pavlin, baritonist Manuel 
Pintar, organistka Mirjam Furlan in 
mladi violinistki Elizabeta Božič in 

Julija Černe, učenki Glasbene šole 
Nova  Gorica. Mladi ustvarjalci so v 
božičnem programu predstavili dela 
iz ljudske glasbe in skladbe  domačih 
in tujih avtorjev. S svojo zavzetostjo so 
prijetno presenetili zbrano občinstvo. 
Bogati zvoki orgel so se stapljali z zve-
nečim sopranom in žametnim barito-
nom, ob nežni spremljavi violin. 

Uvod v koncert so popestrili mali 
solkanski pritrkovalci Matic, Nejc, 
Tilen in Tom, ki so z igranjem klasič-
nih pritrkovalskih melodij navdušili 
poslušalce.

Zadnja skladba Gruberjeva Sveta 
noč je s subtilnim izvajanjem vseh na-
stopajočih segla poslušalcem do srca. 
Za marsikoga je bilo ganljivo, polno 
spominov.

Zvoki so potihnili, aplavz je izzve-
nel. Poslušalci so polni tihe radosti  
odhajali na svoje domove.

Majda Šturm

Navdušili so! (Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav)

Govorica naših non in nonotov

skupin obstaja petdeset narečij in kar 
413 različnih govorov (podnarečij). 
Zanimivo je, da ima največ narečij, kar 

12, primorska narečna skupina, prav 
tako ima ta skupina tudi najbolj raz-
gibano govorico, saj je v Slovenskem 
lingvističnem atlasu 2011 zabeleženih 
kar sto različnih govorov. V resnici jih 
obstaja še več, saj poznamo pregovor, 
da ima vsaka vas svoj glas.

Za večer humorne proze v različnih 
krajevnih govorih z območja širše Go-
riške so sredi februarja v Goriški knji-
žnici Franceta Bevka poskrbeli dijaki 
Šolskega centra Nova Gorica. Številni 
obiskovalci so lahko prisluhnili besedi-
lom iz primorske in rovtarske narečne 
skupine.  Oživele so govorice iz briške-
ga, tolminskega, bovškega, črnovrške-
ga narečja. Zanimivo je bilo poslušati 
zavijanje kar treh Idrijčanov. Za poseb-
no vzdušje je ob koncu poskrbel Sol-
kanec Jakob Poberaj; svoj pogovor z 
nono, ki mu razlaga, da so bili enkat 
drgačni cajti, je skoraj odigral.

Na razstavi, ki jo je v sklopu slo-
venskega kulturnega praznika pripra-
vila Goriška knjižnica na temo mate-
rinščine, je tudi Jakob zabeležil svoje 
misli: Človek, ki ne pozna jezika svoje 
matere, ne ve, od kod izvira in ne po-
zna svoje preteklosti. Poznavanje prete-
klosti pa je pomembno za razumevanje 
prihodnosti.

Jakob Poberaj, 19-letni dijak raču-
nalniške smeri, nas je že v 76. številki 
1001 solkanskega časopisa presenetil s 
sonetom o Solkanu po zgledu Prešer-
nove Vrbe, v 79. številki pa s člankom 
Solkan, kam greš? 

 Mladi računalnikarji so pokazali, 
da ne lebdijo samo na Facebooku in 
Twiterju, ampak se ob primerni spod-
budi znajo poglobiti tudi v pripovedi 
svojih non in nonotov.
Katarina Vuga

Jakob Poberaj z mentorico za solkanščino Katarino Vuga. (Foto: Tina Podgornik)

Enkat s] bli drga~ni cajti

Tekstura

ki jih je naredil človek. Tekstura je 
lahko resnična (doživimo jo z do-
tikom) ali navidezna (risba, slika). 
To je tema, ki povezuje slikarstvo, 
rezbarstvo, intarzijo in kiparstvo. Je 
pravzaprav nekakšna koža, površina 
kateregakoli predmeta, gladkega ali 
hrapavega, bleščečega ali motnega, 
površina živali, rastline, tudi člove-
ka; lahko je površina polja, travni-
ka, reke, morja; je barvna ali brez-
barvna, prazna, trda, topla, hladna, 
polna nians, čista, umazana, revna, 
bogata, polna senc ali svetlobnih 
odtenkov. Na človeka deluje čutno, 
zato se odziva čustveno na njene 
lastnosti in jo lahko opiše s subjek-
tivnimi izrazi. Skratka, tekstura je 
navdih za rezbarja, kiparja in slikar-
ja; ko le-ta na čisto platno, papir, 
žakljevino nanaša barve, ustvarja 
svojo vizijo življenjske stvarnosti; 
ali ko rezbar začne obdelovati lesno 
površino, mora paziti na pravo iz-
biro lesa, ali ko kipar brusi kamen, 
ga obdeluje s kladivom ali pa kleše 
vanj zaželeno obliko. Tako nastane 
faktura, tj. površina, ki jo dobimo 
po obdelavi lesa ali kamna. Na ob-
delani površini lesa, kamna so vidne 
sledi dleta, noža, udarci kladiva, 
sledi brusilne lopatke.

Predavanja se je udeležilo veliko 
ljubiteljev umetnostnih zvrsti, ki so 
z velikim zanimanjem sledili živah-
nemu, zelo strokovnemu in siste-
matičnemu izvajanju perspektivnega 
mladega akademskega slikarja Žige 
Bratoša.

Helena Jurkas

Predavatelj, dipl. akademski sli-
kar Žiga Bratoš, je predstavil temo, 
s katero se v življenju srečujemo ne-
prestano vsak dan, toda o njej vemo 
bore malo ali sploh nič. Nenavadno, 
nemara celo fantastično je, da je vse, 
kar nas obdaja, tekstura; namreč 
srečujemo se z vzorci, takšnimi, ki 
jih je ustvarila narava ali takšnimi, 

Bogastvo teksture in fakture. Z razstave jaslic na Sveti gori (Foto: Aleš Srnovršnik)

Predavanje akademskega slikarja Žige Bratoša
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Na razstavnem paviljonu Turistične 
zveze Nova Gorica na letošnjem sej-
mu Turizem in prosti čas v Ljubljani, 
se je 1. februarja predstavilo tudi Tu-
ristično društvo Solkan. Društvo je k 
sodelovanju  povabilo štiri svoje čla-
ne, medtem ko je gostinsko ponudbo 
prikazal Arena bar iz Solkana. Osre-
dnja tema predstavitve je bil solkanski 
regut, ki so ga sodelujoči pripravili na 
nešteto načinov. Tako so obiskovalci 
sejma lahko  med drugimi dobrotami 
pokušali tudi bruskete, kruh, pecivo 
in marmelado z regutom. Predsednik 
društva Branko Belingar je povedal, 
da je bil presenečen nad odzivom obi-
skovalcev sejma nad njihovo ponud-
bo, predvsem pa nad poznavanjem te 
vrtnine. Posebej se želi zahvaliti vsem 
sodelujočim pri tej predstavitvi, tudi 
kmetiji Figelj iz Solkana, ki je pripra-
vila marmelado z regutom ter pride-
lovalcu reguta Jožku Kanclerju.
Urška Testen
 

Dr. Vojko Pavlin, kromberški ro-
jak, sicer pa sodelavec Arhiva Sloveni-
je v Ljubljani, je objavil dve razpravi k 
cerkveni zgodovini Solkana v 18. sto-
letju. V reviji Arhivi (36/2013, št. 2, 
str. 329-346))  je objavljeno besedilo 
Župnija sv. Štefana v Solkanu in njen 
katapan iz leta 1757. Avtor objave je 
prikazal dogodke in vzorce po katerih 
se je odvijalo v Solkanu cerkveno leto. 
V članku Solkanski župnik Rihard iz 
Gorice – Thurn? v zborniku Oltre i 
confini (Gorica 2013,  str. 83-91) je 

Sabljanje je plemenit šport, kjer je 
staro viteštvo še vedno zelo prisotno. 
Čeprav je borilni šport, pa ne moreš 
nasprotnika premagati z grobo silo, 
ampak z znanjem in spretnostjo.

Kot šport je v naši regiji zelo sla-
bo zastopan. Pod okriljem Sabljaške 
sekcije ŠD Nova Gorica tekmujeta 
dve dekleti in dva fanta v bojih z me-
čem. Eden izmed štirih je tudi 11-le-
tni Solkanec Filip Perko. Redno se 
udeležujejo tekmovanj po Sloveniji in 
pri sosedih na Hrvaškem ter v Italiji. 
Dosegajo vidne rezultate in tako so na 
septemberskem tekmovanju v Novi 
Gorici pobrali tri medalje.

Odlično pa se je Filip Perko odre-
zal na interregionalnem tekmovanju 
v italijanski Parmi 18. januarja, ko je 
v hudi konkurenci italijanskih meče-
valcev zasedel 6. mesto in s ponosom 
prejel eno redkih medalj, ki jih Italija-

V petek, 28. februarja 2014, smo 
se v prostorih krajevne skupnosti 
Solkan zbrali člani RIRDS na letnem 
občnem zboru. Ugotovili smo, da smo 
program za leto 2013 skoraj v celoti 
uresničili.

Imeli smo kar šest samostojnih 
razstav ter sodelovali na več kot de-
set drugih razstavah na Goriškem, v 
Vipavski dolini in v zamejstvu. Orga-
niziranih je bilo več predavanj in de-
lavnic (struženje lesa, brušenje rezil, 
rezbarske delavnice…). Nekateri čla-
ni so sodelovali tudi na delavnicah in 
srečanjih drugih društev po Sloveniji. 
Pohvalno je, da so v društvo vključe-

Sabljači redki, a uspešni
ni spustijo iz rok, saj vemo, da je sa-
bljanje močan italijanski šport. SM

Filip (desno) v akciji (Foto: SM)

Filip Perko (Foto: SM)

S solkanskim regutom v Ljubljano

Solkanski regut - razlog več za obisk našega kraja (Foto Urška Testen)

Najnovejše objave o zgodovini Solkana
iskal poreklo dolgoletnega solkanske-
ga žunpnika iz 14. stoletja. V istem 
zborniku (str. 171-176), posvečenemu 
90-letnici zgodovinarja in duhovnika 
iz Gorice Luigija Tavana, je Branko 
Marušič objavil članek Solkanski ro-
jak, matematik, jezuit Benard Čeferni/
Zefferin (1628-1679). O Čeferinu in 
njegovih sodobnikih je objavil razpra-
vo Latinski pisci iz 17. in 18. stoletja, 
rojeni v Solkanu (Izvestja Raziskoval-
ne postaje ZRC  SAZU Nova Gorica, 
19/2013, str. 6-12). Poleg Čeferina in 

njegovih dveh bratov Filipa in Andre-
ja, predstavlja objavljeni spis tudi ži-
vljenje in delo Andreja Batiča, Janeza 
Marije Žbogarja, Štefana Zanuttija, 
Franca Ksaverija Bense, Marka Anto-
na Plenčiča in Antona Miheliča. Obe 
razpravi v zborniku Oltre i confini sta 
objavljeni v slovenskem jeziku, kar je 
zagotovo novost in priznanje sloven-
ščini na poti njenega uveljavljanja, da 
postane enakovreden  jezik v stro-
kovnem  komuniciranju v obmejnem 
prostoru.

Uspešno delovanje rezbarsko, intarzijsko, 
restavratorskega društva Solkan

ni tudi člani iz zamejstva in prav oni 
so zaslužni, da društvo redno sodelu-
je s krajevnimi  skupnostmi Pevma, 
Oslavje, Štmaver in župnijo Štan-
drež. Društvo RIRDS  sodeluje tudi 
z DU Solkan, TD Solkan, Osnovno 
šolo Solkan, ki nam nudi prostor za 
izvedbo delavnic, društvom UNITRI 
iz Nove Gorice in društvom Most iz 
Ajdovščine. Prav gotovo pa je najbolj 
pomembno in pohvalno sodelovanje z 
domačo krajevno skupnostjo Solkan, 
ki nam v veliki meri omogoča delo-
vanje. 

Na sestanku smo člani sprejeli pre-
dlog  programa dela za leto 2014, ki 

naj bi bilo še bolj obetavno in delavno 
kot pretekla leta. Predvidoma bomo 
organizirali več razstav, predavanj, 
delavnic, strokovnih ekskurziji in dru-
žabnih srečanj.

Društvo je imelo v letu 2013 sku-
paj 29 članov. Posebno ponosni smo 
na še vedno aktivnega in vedrega 
90-letnega Franca Jerončiča, ki se je 
tudi udeležil zbora in klepetal z nami 
vse do konca srečanja. V letu 2014 in 
naslednjih letih pa želimo pridobiti 
tudi mlajše člane, da bi tako lahko še 
naprej skrbeli za ohranjanje kulturne 
dediščine solkanskega mizarstva.
Ljubica Milost

Z občnega zbora (Foto: Marjan Polanc)

Na pustni torek je bilo v vrtcu, šoli in 
po Solkanu zelo veselo in razigrano. 
Po ulicah našega kraja so se v dolgem 
sprevodu sprehodile številne pustne 
šeme od 1. do 4. razreda. Nagajivo so 
rajale in poplesavale okrog fontane ter 
preganjale zimo in prebujale naravo. 
Za poskočno vzdušje so poskrbeli 
naši izurjeni harmonikaši iz osmega 
razreda: Matija Podgornik, Manuel 
Šušmelj, Blaž Franko, Martin Humar 
in Gregor Podgornik, katerim se še 

Pustni sprevod po ulicah Solkana. V ospredju harmonikaši iz 8.razreda. 
(Foto: Jana Klavora)

Pust – vesel, nasmejan, 
razigran

posebej zahvaljujemo, saj nam vedno 
ob vsaki priliki priskočijo na pomoč 
in nasmejano raztegnejo svoj meh. 
Ob vrnitvi v šolo pa so nas presenetili 
pisani Ravniški pusti, ki so tekali 
iz učilnice v učilnico ter nas lovili s 
kleščami. Tako smo pustno rajanje 
zaključili kar na šolskem igrišču, kjer 
so se nam pridružili še učenci iz višjih 
razredov. 

Erika Grosar
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Pod pokroviteljstvom Mestne ob-
čine Nova Gorica organizira Univer-
za v Novi Gorici v sodelovanju s KS 
Solkan, Goriškim literarnim klubom 
Govorica in Slavističnim društvom 
Nova Gorica simpozij ob 160. oble-
tnici rojstva slovenske pisateljice in 
pesnice Pavline Pajk (9. april 1854–
1. junij 1901), ki je svojo literarno 
pot začela prav v Solkanu. Simpozij 
želi poudariti tudi vlogo ženske v li-
terarnem ustvarjanju 19. stoletja in 
začetek tematizacije ženskega vpraša-
nja. Dogodek sodi v projekt HERA: 
Travelling Texts 1790–1914: The 
Transnational Reception of Women’s 
Writing at the Fringes of Europe, v 
katerem sodelujejo Finska, Nizozem-
ska, Norveška, Velika Britanija in 
Slovenija. Projekt raziskuje udeležbo 

V Piano baru ARENA v Solkanu je 8. 
marca potekal kulturno - zabavni ve-
čer z obiljem dobre glasbe vseh žanrov. 
Živo je bilo na kar dveh odrih. Z oper-
nimi arijami sta goste očarala Julija 
Kramar in Vladimir Čadež s pianistom 
Anžetom Vrabcem. Vmes je za spro-

Napoleon je dobro vedel: »C'est 
la soup qui fait le soldat.« Za uspešen 
prodor na tuje ozemlje ali za obram-
bo lastnega ni dovolj zgolj orožje. 
Načrtovanje oskrbe s hrano in vodo 
je pogosto celo ključnega pomena za 

Kdo je bila Pavlina Pajk?
avtoric, prevajalk in kulturnih posre-
dnic v transnacionalnih izmenjavah 
literarnih besedil z zgodovinske in 
geografske perspektive.

Pavlina Pajk (roj. Doljak) se je 
rodila 9. aprila 1854 v Pavii (Italija) 
materi Pavlini Milharčič in očetu Jo-
sipu Doljaku. Po smrti obeh staršev 
se je preselila k stricu v Solkan, kjer 
se je šele pri šestnajstih letih začela 
učiti slovensko. Na njeno narodno 
zavest so vplivali izobraženci, ki so 
zahajali v stričevo hišo, tako da je 
kmalu začela nastopati v goriški in 
solkanski čitalnici. Poleg slovenskih 
knjig je začela prebirati tudi tujo lite-
raturo. V tem času je Pavlina Pajk za-
čela tudi pisateljevati in leta 1873 je v 
Soči objavila svojo prvo lirično prozo 
Prva ljubezen. Zaradi bratovega na-
sprotovanja se je morala s slovenšči-
no ukvarjati na skrivaj. Pri tem sta jo 
podpirala Josip Cimperman in Janko 
Pajk (urednik Zore), s katerim se je 
kmalu poročila in se preselila v Ma-
ribor, nato pa ga je spremljala v Gra-
dec, Brno in na Dunaj. Pavlina Pajk 
je ustvarila tudi obsežen pripovedni 
opus. V svojih romanih, pripovedih 
in povestih je prikazala meščanski, 
kmečki in tudi delavski razred. V 
ospredju so ljubezenske zgodbe, naj-
večkrat oblikovane po sentimental-
nem pripovednem vzorcu. Pavlina 
Pajk je v slovenski meščanski ljube-
zenski roman vpeljala ženski lik kot 
osrednje osebe in izpostavila zakon iz 
ljubezni kot najvišjo vrednoto. Poleg 
tega se je pisateljica dotaknila tudi 
teme o ženskem vprašanju.

8. marec v Piano baru ARENA

1. svetovna vojna: strategija iz menažke (1)

uspeh na bojišču. Lačna vojska je mo-
goče sposobna junaštev iz obupa, toda 
zagotovo bolj drži ugotovitev, da je la-
čen vojak – slab vojak. Prav med prvo 
svetovno vojno se je pokazalo, da se 
je tehtnica vojne sreče prej ali slej na-

gnila na stran tistih sil, ki so (tudi) s 
hrano ohranjale bojno moralo. 

Ob začetku spopadov ni verjetno 
nihče pričakoval, da bo vojna traja-
la toliko časa. Jedilnik vojakov je bil 
prilagojen temu upanju, sprva kalorič-
no dokaj bogat in sorazmerno pester, 
nato pa se je količina hrane iz leta v 
leto manjšala. Pomanjkanja niso po-
znali edino ameriški vojaki, na naj-
slabšem pa sta bili nemška in avstro-
ogrska armada. Začetnih 400 g mesa 
dnevno je ob koncu vojne postalo  
80 g, obrok kruha je padel  s 700 g na 
250 g, vse manj je bilo tudi prepečen-
cev, slanine, česna, čebule, kisa, soli, 
popra, suhih zelišč... Le tobaka naj ne 
bi nikoli manjkalo. 

Izkušnje francoskih, angleških in 
italijanskih vojakov niso bile bistveno 
drugačne. Jedilnik, sestavljen v propa-
gandne namene, je vključeval marme-
lado, slanino, sir, zelenjavo, čokolado, 
čaj, rum in druge dobrote, dejansko pa 
so eni glodali kruh z dodatki žagovine, 
drugi pa iz sušene repe. Pa tudi takrat, 
ko je bilo vse v redu, ni bilo posebno 
dobro: hrano so kuhali v zaledju in jo 
v velikih termičnih posodah dostavljali 
do strelskih jarkov. Testenine so bile 
razkuhane, mast se je ohladila, riž se je 
spremenil v trdo kepo. Nekoliko bolje 
se je godilo le vojakom v zaledju, ki so 
se postavljali v vrsto ob kotlu in jedli 
vsaj sproti pripravljeno, če že ne ravno 
okusno hrano. Čez čas je namreč vse, 
tako angleški kronisti, dišalo po grahu 
in konjskem mesu. Tudi čaj. 

Vojaki na fronti so bili sicer dele-
žni tudi hrane iz konzerv in pijače iz 
pločevink. Proizvajalci so jih često 
opremili s patriotskimi pozivi, kar pa 
njihove kvalitete ni izboljšalo. Za me-
sne konzerve, ki so jih delili med vo-
jake Antante, so se udomačila imena 
Canned Horse, Monkey Meat in Bully 

Beef (konzerviran konj, opičje meso, 
bikovina). Za pripravo pravega fron-
tnega golaža si moral pomešati vsebi-
no vseh treh in dodati malo paprike. 
Iz zakladnice vojaškega obešenjaškega 
humorja pa mi je najbolj všeč recept za 
vojakovo juho, ki pravi:

Potem ko ste si kakorkoli že priskr-
beli 100 g moke, nekaj krompirjev in 
tri žlice oljčnega olja, poiščite miren 
kotiček, varen pred bombardiranjem. 
Dajte moko v kotliček ali čelado, pri-
stavite nad zmeren ogenj in mešajte 
toliko časa, da dobi barvo zažganega 
tanka. Dodajte olje in mešajte, dokler 
gostota ne spominja na strelski jarek 
med nevihto. Dodajte še malo vode ali 
počakajte, da začne padati dež, tako da 
dobite srednje kremasto tekočino. Olu-
pite krompir, narežite ga na koščke in 
vrzite v juho. Pravi vojak zaužije tudi 
olupke! Ko se krompir zmehča, je juha 

pripravljena. Pazite le, da z vonjavami 
ne pritegnete pozornost sovražnikovega 
ostrostrelca.

Pa vendar, vse ni bilo tako slabo. Il 
rancio è ottimo e abbondante, je izstre-
lil vojak Oreste Jacovacci (Alberto Sor-
di) v filmu La grande guerra v odgovor 
na vprašanje, kakšna je vojaška hrana. 
Kuharji so morali bili iznajdljivi. V po-
manjkanju vsega, česar so bili vajeni, so 
si pomagali s tem, kar je bilo pri roki. 
Sezonsko in krajevno. V tem duhu je 
njihova izkušnja dobrodošla še danes, 
ko velikim zgodbam o ofenzivah do-
dajamo še drobne zgodbe iz življenja 
na in za fronto. Stari rek pravi, da je 
puška vojakova ljubica, toda menažka 
je mnogo več. Je mati, žena in ljubica 
hkrati...
Toni Gomišček

Sledi nadaljevanje

Foto: TG

Foto: TG

ščeno vzdušje poskrbel godalni kvartet 
Podokničarjev; poleg nastopa na odru 
so podoknice peli tudi od mize do mize. 
Vilijem Gergolet je občasno na franco-
ski harmoniki pričaral glasbo pariških 
kabaretov, hišna skupina ARENA pa je 
skrbela za ljubitelje plesa. 

V prekrasnem okolju je bil večer po-
svečen prijateljem lokala in podjetja 
Arena iz Solkana. Razlog več za slavje 
so bila (že spet) okrogla leta vodje Are-
ne Dušana Šuligoja. 

Nevenka Šuligoj 
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Pravičniki med narodi (ang. Righ-
teous Among the Nations, ital. Giusti 
tra le nazioni) je izraz, ki označuje ne-
jude, ki so med holokavstom poma-
gali reševati Jude. Pri tem so tvegali 
svoje življenje, ne da bi za svoje po-
četje zahtevali plačilo. Izraz je v tesni 
povezanosti z ustanovo Yad Vashem iz 
Jeruzalema, katere ime bi lahko dobe-
sedno prevedli kot Spomenik in ime. 
S poimenovanjem so Judje želeli po-
kazati na simbolni grob številnih žr-
tev holokavsta, za katere še danes ne 
vemo, kje ležijo. Hkrati z njihovimi 
imeni vzdržujejo ohranjanje spomina.

Gre za spominski, muzejski in do-
kumentacijski center, ki ohranja spo-
min na okrog šest milijonov Judov, 
pobitih med holokavstom. Pobuda za 
nastanek take ustanove je prišla že na 
zasedanju Sionističnega generalnega 
sveta v Londonu sredi avgusta 1945, 
od februarja 1946 je njen sedež v Je-
ruzalemu. Delovanje Yad Vashema 
sicer uradno sloni na zakonu, ki ga 
je sprejel kneset, izraelski parlament, 
avgusta 1953. 

Trenutno je status pravičnika pri-
znan 24.811 osebam iz 47 držav. 
Verjetno je najbolj poznan med njimi 
Oskar Schindler (1908–1974), nem-
ški podjetnik, ki je med drugo svetov-
no vojno reševal Jude na Poljskem. O 
njem je ameriški režiser Steven Spiel-
berg leta 1993 posnel pretresljiv film, 
ki je prejel kar sedem oskarjev. 

Postopek za priznanje pravični-
ka se vodi na pobudo in ob pisnem 
pričevanju rešenca ali prič. Odlok o 
priznanju izda posebna komisija pri 
ustanovi Yad Vashem, ki jo sestavljajo 
pravniki, nekdanji diplomati, zgodo-
vinarji in druge pomembne osebno-
sti iz družbenega življenja v Izraelu, 
predseduje pa ji sodnik izraelskega 
vrhovnega sodišča. 

Na tem seznamu najdemo sedem 
Slovencev (Ivan Breskvar, Martina 
Levec Marković, Zora Piculin, Andrej 
Tumpej, Uroš Žun ter Ivan in Ljubica 
Župančič) in 563 Italijanov. Trenutno 
poteka postopek še za nekaj sloven-
skih pravičnikov. Prav kmalu lahko 
pričakujemo tako počastitev spomina 
za nekdanjega jugoslovanskega diplo-
mata Cirila Kotnika (1895–1948), ki 
je med drugo svetovno vojno reševal 
Jude in druge preganjane v Rimu.

Izraelska država pravičnike poča-
sti na dva načina. Še živeče povabi na 
podelitev naziva in jim v Aleji pravič-
nikov v Yad Vashemu posadi drevo. 
Spomin na ostale pa ohranja z napi-
som na stene leta 1996 postavljenega 
Vrta pravičnikov med narodi.

Pomembno vlogo v zgodbi o reše-
vanju judovskih beguncev, predvsem 
otrok, ima Joseph Ithai Indig (1917–
1998), Jud iz Hrvaške. Že v mladosti 
je postal navdušen sionist. Pred vojno 

Učitelj Andrej Vendramin – neznani pravičnik iz Solkana
je pomagal številnim Judom, ki so be-
žali z območja Tretjega rajha. Njihove 
poti so se stekale iz številnih nemških 
krajev ter dalje preko Jugoslavije in 
Bolgarije do Istanbula in naprej v za-
nje obljubljeno deželo. 

Spomladi 1941 se je Josef Indig, 
skupaj z okrog štiridesetimi judovski-
mi sirotami z območja Tretjega rajha, 
znašel v Zagrebu v tedanji NDH, kjer 
so jih aretirali. Italijanski uradnik mu 
je tedaj svetoval, naj jih odpelje v 
italijansko okupacijsko cono. Ome-
njeni uradnik je Indigu tudi uredil, 
da je te judovske begunske otroke 
lahko odpeljal v takratno Ljubljansko 
pokrajino, ki je bila pod italijansko 
okupacijo. Italijanska judovska orga-
nizacija DELASEM (Delegazione per 
l'Assistenza degli Emigranti Ebrei), ki 
je skrbela za judovske begunce, mu je 
tam priskrbela denar. V začetku julija 
1941 je tako lahko najel stari dvorec 
Lesno Brdo pri Vrhniki in pripeljal 
skupino otrok iz Zagreba. Pri tem 
mu je pomagal Eugenio Bolaffio, po 
rodu iz znane goriške judovske dru-
žine, sicer pa predstavnik organiza-
cije DELASEM v Gorici in Ljubljani. 
Spomladi 1942 so se spopadi preselili 
tudi v dokaj mirno okolje okoli Le-
snega Brda. Razplamtel se je parti-
zanski boj, prihodi italijanskih patrulj 
so bili vedno pogostejši. Situacija za 
mlade in začasne judovske begunce je 
postajala nevarna. Zato so se odločili 
za njihovo preselitev v Italijo, pobudo 
je podprl tudi DELASEM. Najeli so 
impozantno podeželsko Villo Emma v 
kraju Nonantola pri Modeni, ki je bila 
tedaj prazna in v zelo slabem stanju. 
Akcija reševanja mladih judovskih be-
guncev velja za enega pomembnejših 
uspehov organizacije DELASEM. Sre-
di julija 1942 se je Josef Indig skupaj z 
judovskimi mladostniki vkrcal na vlak 
in prispel v Villo Emma. Skrb zanje in 
namestitev je prevzela judovska sku-
pnost iz Modene.  Za prihod otrok 
so vilo obnovili. Ponovno se je pričel 
šolski pouk, ki so ga popestrili s hišni-
mi deli in praktičnim delom na polju. 
Poljedelstvo je namreč predstavljalo 
pomembno sestavino sionističnega 
programa. 

Spomladi 1943 je dozorela ideja, 
da bi v Villi Emma pridružili še drugih 
33 judovskih otrok, večinoma sirot z 
območja nekdanje Kraljevine Jugosla-
vije, ki so prihajali iz Splita. V Nonan-
tolo so prispeli 14. aprila 1943 zvečer 
z dvema spremljevalcema. Tako je 
skupno število tam nameščenih mla-
dih judovskih beguncev naraslo na 
več kot sedemdeset. 

Življenje beguncev je skoraj nemo-
teno potekalo do kapitulacije Italije. 
Ob njeni objavi, 8. septembra 1943, 
so se prestrašeni judovski begunci v 
Nonantoli ob pričakovanju prihoda 
Nemcev obrnili na svojega zdravnika. 
Krajevni zdravnik Giuseppe Moreali 
(1895–1980), prepričan antifašist, je 
bil judovskim beguncem že dolgo zelo 
naklonjen. Povezal se je z duhovni-
kom in prijateljem don Arrigom Be-
ccarijem (1909–2005), profesorjem, 
ekonomom v semenišču ter župni-
kom v Nonantoli. Skupaj sta sklenila 
pomagati. Hitro je stekla reševalna 
akcija, v katero se je povezalo še ne-
kaj krajevnih duhovnikov. Skrivali-
šče za večino judovskih beguncev so 
pripravili v stavbi semenišča pri opa-
tiji, ki je bilo zaradi šolskih počitnic 
praktično prazno. Ko so 9. septembra 
1943 nemške enote vkorakale v No-
nantolo, se je približno trideset mlaj-
ših judovskih beguncev že skrivalo v 
semeniški stavbi, kjer si je svoj »štab« 
uredil tudi Indig. Preostale so skrivale 
zanesljive krajevne družine. 

Medtem je stekla akcija odhoda 
mladih beguncev na varno v Švico. 
Razdelili so jih na manjše skupine in 
jih v razmahu nekaj dni oktobra 1943 
poslali proti švicarski meji. V začetku 
leta 1944 so jih s pomočjo Združe-
nja švicarskih sionistov uspeli naseli-
ti v kraju Bex-les-bains v dolini reke 
Rone, kjer so dočakali konec vojne. 
Po vojni so se razselili po celem svetu, 
večina pa se je pod vodstvom Indiga 
odpravila v Palestino. 

V celotno operacijo skrivanja Ju-
dov je bilo vpletenih več kot sto do-
mačinov iz Nonantole. Zaradi svoje-
ga ilegalnega dela sta bila don Beccari 
in don Tardini sredi septembra 1944 
aretirana in odpeljana v zapor v Bolo-
gno. Kljub ostremu zasliševanju nista 
nikoli priznala svoje vpletenosti pri 
reševanju Judov. Don Beccarija so ob-
sodili na smrt, usmrtitve ga je rešil le 
konec vojne. Njune zasluge je priznal 
tudi Izrael, že leta 1964 sta bila za 
svoje nesebično delo nagrajena z vpi-
som med pravičnike med narodi.   

Tukaj v zgodbo reševanja vstopi 
naš rojak, učitelj Andrej Vendramin 
(1891–1978) iz Solkana. Do danes je 
ostala skoraj neznana njegova vloga 
pri akciji reševanja judovskih otrok v 
Nonantoli. Maturiral je v Gorici tik 
pred začetkom prve svetovne vojne 
in je opravljal učiteljski poklic po pri-
morskih vaseh v zaledju soške fronte. 
Po prvi svetovni vojni je poučeval na 
osnovnih šolah na Goriškem, v času 
fašizma pa je bil kot številni drugi 
slovenski učitelji prestavljen v notra-
njost italijanske države. Leta 1929 je 
bil »Andrea Vendramin, Insegnante 
Elementare« od šolskih oblasti poslan 
v Nonantolo pri Modeni. Z učite-
ljem je potovala tudi njegova družina, 
žena in trije otroci (Cvetko/Florijan, 
Stanislav in Marija). Oče Andrej je 
takoj prevzel odkazano službeno me-
sto v Nonantoli, kjer je dokaj mirno 
kot učitelj poučeval do izbruha druge 
svetovne vojne. Medvojnih dogodkov 
se še danes odlično spomni učiteljev 

najstarejši sin Cvetko Vendramin, te-
daj dijak državne šole za geometre v 
Modeni (Istituto per Geometri). Bili 
so neposredni sosedje zdravnika Mo-
realija, ki se ga Cvetko spominja kot 
gorečega antifašista. Na dom Ven-
draminovih je spomladi 1943 prišla 
ad hoc sestavljena občinska komisi-
ja, iskali so očeta. Povprašali so jih, 
kateri je njihov »tako čudno zveneč« 
jezik, ki ga govorijo med sabo doma. 
Šlo je za slovenščino, seveda v pri-
morski različici. »Prosimo, pridite vsi 
tja, tisti otroci vas potrebujejo.« Tako 
so Vendraminovi postali prevajalci za 
begunske otroke in mladostnike iz t.i. 
splitske skupine, ki so se sredi aprila 
1943 znašli v Villi Emma, večina med 
njimi jih je govorilo srbski oz. hrvaški 
jezik, niso pa razumeli italijanščine. 
Dogodki so si sledili relativno mirno, 
kajti vojna se še ni neposredno dota-
knila njihovega prebivališča. 

Stvari pa so se spremenile po ita-
lijanski kapitulaciji septembra 1943 
in posledično nemški zasedbi. V No-
nantoli se je nastanila lokalna nemška 
komanda, ki ji je poveljeval nemški 
višji častnik, po Cvetkovem spominu 
naj bi šlo za majorja Wehrmachta. Ta 
se je slučajno spoprijateljil z učiteljem 
Andrejem Vendraminom, ki je obvla-
dal tudi nemščino. Tako sta z nem-
škim častnikom navezala stike, ki so 
se poglobili, ko je učitelj Vendramin 
povedal, da je doma iz Solkana. Ta-
krat je nemški major zastrigel z ušesi, 
kajti iz pripovedovanja je dobro po-
znal ta kraj. Na soški fronti, na kr-
vavem hribu Sabotin nad Solkanom, 
so se namreč kot avstro-ogrski vojaki 
borili tudi njegovi bližnji sorodniki. 
Od takrat so imeli Vendraminovi mir, 
ob morebitnih težavah jih je zaščitil ta 
nemški častnik. Ob že opisanem reše-
vanju Judov v Nonantoli leta 1943 se 
je temu priključila vsa družina Ven-
dramin. Pomagali so pri skrivanju 
judovskih beguncev in ponarejanju 
dokumentov zanje. Mladi judovski 
begunci so se skrivali v najvišjem nad-

stropju semenišča, v spodnjih prosto-
rih pa je imelo sedež krajevno nemško 
poveljstvo.   

Prav nalezljiva sta iskrivost in 
navdušenje, s katerim še danes Cvet-
ko Vendramin na svojem domu v 
Solkanu govori o reševanju Judov v 
Nonantoli. Spominja se, da so skoraj 
vsak dan poslušali sicer prepovedani 
radio London. Kot dijak šole za ge-
ometre je Cvetko na zemljevide risal 
položaje na frontah, ki so označevali 
nemški umik. Pogosto je te zemljevi-
de nosil v Villo Emma. »Lahko rečem, 
da je bil tam moj drugi dom. S pre-
cej begunci sem se lahko brez težav 
sporazumeval, tako po domače, oni 
srbsko-hrvaško, jaz slovensko. Saj gre 
vendar za slovanske jezike!« Hkrati 
je zanimivo, da se sedemdeset let po 
teh dogodkih še spominja nekaterih 
imen mladih judovskih beguncev, ko-
nec koncev je šlo za njegove takratne 
vrstnike. V njih tudi danes vidi tujce, 
potrebne pomoči. 

Družina Vendramin se je po konč-
ni vojni leta 1945 vrnila v Solkan, 
živeli so v podnajemniškem stanova-
nju. Primorska se je rešila fašističnega 
pritiska, kraji okrog Gorice so tedaj 
spadali v cono A pod kontrolo Zave-
zniške vojaške uprave. Učitelj Andrej 
Vendramin je takoj prevzel pedagoško 
delo na šoli v Podgori pri Gorici, leta 
1946 je prišel v Solkan, kjer je ostal 
do upokojitve leta 1960. Zaenkrat 
še nepriznani pravičnik med narodi 
Andrej Vendramin je umrl 30. maja 
1978 v Solkanu, kjer je tudi poko-
pan. Trenutno potekajo priprave na 
proces priznanja njegovega statusa 
reševalca Judov med holokavstom. S 
tem bi se nekdanja »triperesna detelji-
ca« iz Nonantole pri Modeni, ki je iz 
človekoljubnih razlogov rešila več kot 
70 preganjanih mladih Judov, ponov-
no združila: duhovnik don Beccari, 
zdravnik Moreali in učitelj Vendra-
min, rojak iz Solkana. 
Renato Podbersič ml.

Iz arhiva Cvetka Vendramina, sina pravičnika Andreja Vendramina
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Jordan Boltar, solkanski himalajec in zbiratelj
Intervju

Da je Jordan Boltar navdušen 
športnik, to ve vsak. Turna smuka, 
alpinizem in tenis predstavljajo tri vo-
gale njegovega prostega časa, četrti je 
muzej prve svetovne vojne, ki ga ima 
trenutno kar v garaži domače hiše na 
Pirjevčevi ulici, obenem z mnogimi 
drugimi pa upa, da ga bo lahko pre-
selil v hišo ob pokopališču, kjer naj bi 
bila zbirka dostopnejša obiskovalcem. 
Tam bi lahko v kratkem gostili kar 
dve muzejski zbirki, mizarsko v pritli-
čju in Boltarjevo v prvem nadstropju. 
Razlog za pogovor z Jordanom pa 
je tokrat predvsem hribovski, prav-
zaprav himalajski. Kaj ga je zvleklo 
v svet z redkim zrakom, je bilo prvo 
vprašanje.

Od nekdaj sem ljubitelj gora. Naše 
vrhove sem že večkrat prehodil, želja 
pa je bila, da se izkažem tudi na ve-
čjih višavah. Tako sem se vzpel tudi 
na najvišje evropske vrhove (Mont 
Blanc, Monte Rosa, Gran Paradiso), 
ki pa so vsi pod 5.000 metrov nad-
morske višine. Ti vzponi so bili, kot 
danes vidim, le priprava za Himalajo, 
kjer sem želel preizkusiti samega sebe 
na višinah, ki presegajo najvišje alpske 
vrhove. Možnost se je odprla z odpra-
vo prijateljev iz teniških vrst, ki so se 
leta 2007 podali v indijsko Himalajo, 
tri leta kasneje sem že bil pod Evere-
stom, kjer smo dosegli višino 5.700 
metrov, nazadnje, leta 2012, pa sem 
osvojil tudi prvi šesttisočak, nepalski 
Mera Peak, katerega osrednji vrh meri 
6461 m. Stopnjevanje pri doseganju 
višjih višin je pomembno, pomembno 
pa je tudi imeti srečo z vremenom. In 
mi smo jo imeli. Ravno ko smo pri-
šli do baznega tabora se je vreme, ki 
je prej kar dva tedna onemogočalo 
vzpon, izboljšalo. V naši odpravi je 
bilo 14 alpinistov in alpinistk in veči-
ni je uspelo priti na vrh.

Brez zamere: mnogi alpinisti 
gredo v Himalajo ko jim še 
poganja puh pod nosom, ti pa 
se vendarle lahko pohvališ že 
s šarmantnimi kocinami. Kaj 
pripravi zrelega moškega, da se 
odpravi v te višave?

Po pravici povedano bi si v Hima-
lajo želel že mnogo prej, toda ni bilo 
prave priložnosti. Tenis in urejanje 
muzeja mi je vzelo veliko časa, tako 
da sem se šele zdaj, ko sem skrb za 
muzejsko zbirko prepustil sinu Roku, 
bolj posvetil turnemu smučanju in 
alpinizmu. V zrelih petdesetih letih 
sicer ne moreš doseči take pripravlje-
nosti za vzpone kot jih ima kak pet-
indvajsetletnik, toda z vsem doseda-
njim plezanjem in turnim smučanjem 
sem očitno uspel, da telo ni zarjave-
lo. Kondicija je bila dovolj velika, da 
nisem imel med potjo nobenih težav, 
česar pa ne morem reči za nekaj mlaj-
ših in, vsaj na papirju, sposobnejših 
od mene.

Kakšen nasvet lahko daš 
tistim, ki bi radi podoživeli tvoje 
izkušnje. Ko se potapljamo v 
vodo čutimo zoprno naraščanje 
pritiska, kaj pa se dogaja ko se 
vzpenjamo v višave? Kje je tisti 
prelom, ko telo začuti, da je v 
nekem povsem drugem svetu? 

Mislim, da se to zgodi pri 5.500 
metrih. Do takrat si še nekako ti 
gospodar tvojih dejanj, potem pa se 
moraš prilagoditi. V zraku je le 44 
% običajne koncentracije kisika in to 
povsem spremeni tvoje obnašanje.

Dihaš hitreje?
Ne, kje pa, še počasneje. Zato pa 

srce bije hitreje. Premikanje posta-
ne težko. V Himalaji velja, da moraš 
začeti hoditi počasi in nadaljevati še 
počasneje. Srečevali smo dobro pri-
pravljene mladeniče, ki so svoj vzpon 
zastavili prehitro in so zato med po-
tjo na vrh pogoreli ter se razočarano 
vračali. Bilo je tudi nekaj takih, ki so 
med vzponom prehiteli našo odpra-
vo, nato pa jih je zlomilo. Se ne mo-
rejo regenerirati. Če pride do tega, ni 
druge rešitve kot vrnitev. 

Kdaj lahko nastopi višinska 
bolezen? 

Višinska bolezen je možna že nad 
4.000 m, nekateri pa pravijo, da jo 
čutijo že ob vzponu na Triglav. V 
Franciji se lahko z gondolo pripelje-
mo iz Chamonixa v dolini do vrha 
Aiguille du Midi, torej na višino 
3.800 m, in mnogi turisti imajo hude 
težave. V naši zadnji himalajski od-
pravi smo bili vsi dobro pripravljeni 
in tudi osebno motivirani, prav tako 
smo se držali vseh navodil glede akli-
matizacije, pa vendar štirje niso uspe-
li osvojiti vrha. 

Osvojitev vrha je, tako vsaj mnogi 
rečejo, le češnja na torti. Ti res 
lahko da že sama pot dovolj 
zadoščenja, ali je vendarle važno 
priti do točke, ko ni niti pedi več 
vzpona? Še zlasti, če te razgled 
nagradi za ves vložen trud...

Že sama pot v Himalajo je ne-
dvomno doživetje. Leteli smo preko 
Istanbula in New Delhija do Katman-
duja, od tam pa v Luklo, ki je tre-
tje najvišje ležeče letališče na svetu, 
vendar se ga drži sloves, da je daleč 
najbolj nevarno, saj se vzletno-pri-
stajalna stezo začenja oziroma neha 
nad sedemstometrskim prepadom. Iz 
Lukle smo do baznega tabora potre-
bovali deset dni hoje, kar je seveda že 
del priprave na zaključni vzpon. Nič 
kolikokrat smo se iz doline povzpeli 
na greben in se ponovno spustili v do-
lino, vendar to vse sodi k privajanju. 
Kot spada zraven tudi tistih nekaj sto 
metrov vzpona, ki jih napraviš potem, 
ko si že dosegel dnevni cilj. Stalni gor 
in dol, torej. 

Za ta dodatni vzpon verjetno ne 
potrebuješ nahrbtnika?

Kje pa! Tudi zadnji vzpon napraviš 
s polno obremenitvijo, saj le tako pri-
vajaš telo na ekstremne napore, ki ga 
še čakajo. Zavedati se moraš, da po 
baznem taboru ni več aklimatizacij, 
zato si moraš do takrat nabrati zalo-
go, vsrkati izkušnje, popravkov ni več. 
Sledi le še pot navzgor. Kdor se je do-
volj pripravil, kdor je pameten, da ne 
hiti, kdor je psihično trden, kdor ima 
tudi nekaj sreče, ta bo uspel. Moram 
pa povedati, da je zadnji del poti vse 
prej kot lahek. Mišice so razbolene, 
čutiš lakoto in žejo, vendar ne smeš ne 
jesti ne piti preveč... Z osvojitvijo vrha 
začutiš, da so se napori splačali, da si 
nekaj dosegel, čutiš zadoščenje, adre-
nalina je toliko, da telo ne zaznava 
nobenih bolečin, da niti ni nevarnosti, 
da bi se tam gori prehladil... Če vzpon 
poteka v tako krasnem vremenu, kot 
smo ga imeli mi, ko je bilo nebo brez 
oblačka in tiste značilne temno-mo-
dre barve, kot jo lahko doživiš le na 
veliki višini, če se ti pogled odpre na 
najlepše in najvišje gore sveta, potem 
je užitek toliko večji. 

Ali lahko vzpon prilagodiš 
vremenu?

Niti ne. Za vzpon potrebuješ do-
volilnico in imeli smo dober dan na 
razpolago, da vrh osvojimo, sicer bi se 
morali vrniti. Ko smo tistega zadnjega 
jutra, pravzaprav še ponoči, krenili na 
pot, je bilo -16 ºC in je pihal orkan-
ski veter s hitrostjo kakih 160 km/h. 
Ponoči smo trepetali, da nas bo odne-
slo v dolino, vendar smo bili po svoje 

tudi pripravljeni na te razmere. Med 
potjo smo se ustavili v enem izmed 
samostanov in dali tamkajšnjemu bu-
dističnemu menihu kup darov, on pa 
nam je napovedal, da bo ob začetku 
vzpona hud mraz in da bo močno pi-
halo, nato pa da se bo veter polegel in 
da bomo imeli na vrhu pravo zatišje, 
medtem ko se ob spustu veter ponov-
no začel krepiti. In tako je tudi bilo! 
Mogoče nam je bilo tako vreme uso-
jeno, mogoče pa smo si naklonjenost 
bogov pridobili z darovi samostanu?! 
Vsekakor je bilo vredno...

Del himalajskih izkušenj nedvomno 
predstavljajo tudi ti stiki z 
budističnimi menihi, molilnimi 
mlinčki in zastavicami, ljudmi in 
njihovimi navadami, Šerpami. 
Koliko vplivajo te izkušnje na 
zadoščenje ob celotni odpravi?

Življenje ljudi me je vedno zani-
malo. V Indiji in Nepalu, še najbolj 
pa v dolini Šerp trčimo ob povsem 
drug svet. Zdi se mi, kot da bi glav-
no vodilo tamkajšnjih ljudi bilo biti 
srečen in nato še bolj srečen. Šerpe so 
Tibetanci, ki so pred stoletji prišli na 
južno stran Himalaje in se tam usta-
lili. Živijo na območju, kjer ni cest. 
Vse, kar potrebujejo, nosijo na rame-
nih, v manjši meri uporabljajo konje 
in jake. Ti ljudje so izredno prijazni, 
radi pomagajo, celo ustrežejo. Živijo 
skromno: njihova kopalnica je kar 
pred hišo... Za njih je že 30 ali 40 
evrov pravo bogastvo, vendar denarja 
dejansko skoraj ne uporabljajo. Kar 
potrebujejo, si zvečine sami pridelajo 
ali naredijo. 

Mera Peak velja 
za enega najbolj 
razglednih vrhov v 
Himalaji. Obdajajo 
te stene izjemnih 
osemtisočakov: 
Everest, Makalu, Cho 
Oyu, Kančendzenga, 
Lhotse... Kar nismo 
se mogli nagledati 
te panorame in na 
vrhu smo se zadržali 
kako uro. Spomnili 
smo se slovenskih 
odprav na te vrhove, 
tako uspešnih kot 
neuspešnih, tudi 
tragičnih. Mnogi smo 
imeli prijatelje, ki so 
ostali tam nekje v 
tistem večnem ledu...

Ledenik, zgoraj desno Mera Peak (Fotoarhiv: Jordan Boltar)

Razpoke so lahko globoke več deset metrov. (Fotoarhiv: Jordan Boltar)Jordan Boltar na vrhu  - desno zadaj Makalu. (Fotoarhiv: Jordan Boltar)
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Intervju

Toda na predavanju si dejal, da 
imajo nekatere stvari tudi svojo 
ceno. Pivo, na primer, da je 
nekajkrat dražje kot pri nas!

Tudi to drži. Za pivo odšteješ do 
štirikrat več kot v Sloveniji, toda za-
vedati se moramo, da gre za artikel, 
ki ga nosijo in prevažajo po nekaj dni, 
da ti lahko z njim postrežejo v kakem 
lodgu, kot pravijo nekakšnim zaveti-
ščem za trekkerje v Himalaji. Isto ve-
lja za zavitke keksov, tablice čokolade, 
brezalkoholne gazirane pijače in po-
dobno ponudbo. Vse to je tam luksuz 
in to se plača. Seveda morajo tudi 
gorivo, torej predvsem drva, znositi 
v lodge na ramenih... Naj povem, da 
se nosači delijo na nižinske in višin-
ske; prvi nosijo do nadmorske višine 
3.500 metrov, drugi od tam dalje. Na 
nižjih višinah ni neobičajno naleteti 
na Šerpane, torej ženske, ki prav tako 
nosijo tovore, katere bi si mi le s teža-
vo oprtali, in tako nekaj zaslužijo.

pokurijo, ko nosijo tiste težke tovore! 
No, zanimivo je, da hladilnikov ne 
poznajo in da imajo meso kar obešeno 
pod streho, saj muh tam gori ni. Tako 
kosi mesa preprosto visijo pred hišo 
in sproti ga odrežejo toliko, kolikor 
ga potrebujejo. Nam se še najbolj pri-
lagodijo s kuhanjem čaja, saj je njihov 
povsem drugačen. 

Lukla je na višini Triglava, Mera 
Peak manj kot 4.000 metrov višje, 
toda vzponov se je nabralo za 
mnogo več tisoč metrov...

Prvi pravi šok je, ko se takoj po le-
tališču, ki je na ozki planoti, spustiš 
osemsto metrov v dolino, potem pa se 
dviganje in spuščanje kar noče neha-
ti. Prepešačili smo ogromne razdalje 
in žene te zavedanje, da si po vsakem 
vzponu in spustu bližje končnemu ci-
lju. Sprva je zelo toplo, tudi vlaga je 
visoka, potem pa se začne ozračje vse 
bolj in bolj hladiti. Dostikrat nas je 

reš predvideti. Ko se je nekdo iz naše 
odprave moral zaradi slabega občutja 
vrniti, se je sicer veselil našega uspe-
ha, toda obenem je jokal od žalosti. 
Tako pač je.

Katere so bile največje težave 
s katerimi ste se v vaši odpravi 
morali soočiti?

Izjemnih težav ni bilo. Ena alpi-
nistka si je zvila gleženj, poleg tiste-
ga fanta z višinsko boleznijo sta dva 
preprosto ugotovila, da se ne počutita 
sposobna za zadnji vzpon, ostali pa 
smo se v štirih navezah približno ena-
ko sposobnih alpinistov podali vrh. 
No, glavna težava je zrak, pomanj-
kanje kisika. Vse moraš delati počasi, 
mnogo počasneje kot v evropskih hri-
bih. Potem je tu mraz, veter, ampak to 
vzameš v zakup.

In upaš na lep razgled z vrha?
Zagotovo. Mera Peak velja za ene-

ga najbolj razglednih vrhov v Himala-
ji. Obdajajo te stene izjemnih osemti-
sočakov: Everest, Makalu, Cho Oyu, 
Kančendzenga, Lhotse... Kar nismo 
se mogli nagledati te panorame in na 
vrhu smo se zadržali kako uro. Spo-
mnili smo se slovenskih odprav na te 
vrhove, tako uspešnih kot neuspešnih, 
tudi tragičnih. Mnogi smo imeli prija-
telje, ki so ostali tam nekje v tistem 
večnem ledu...

Si ob tem vzhičenju pomislil, da bi 
se kdaj odpravil na katerega izmed 
teh vrhov?

Sem stvaren. Zavedam se let, ki jih 
nosim. Prijatelj je lani napisal članek o 
tem, kako je bil pri 56 letih na 6.500 
metrih, vemo pa tudi za alpinista, ki 
je bil pri 75 letih na Everestu. Želja je, 
da bi se še vrnil nad šest tisoč metrov, 
toda kar precej stvari se mora »poklo-
piti«, da bi mi to (ponovno) uspelo. 

No, dodati moramo, da odprave, 
ki se jih udeležuješ, niso odprave 
alpinističnega odseka kakega 
planinskega društva, ampak bolj 
pot skupine prijateljev v Himalajo.

Seveda. Nam je vse organiziral pri-
jatelj Uroš, ki ima s pripravo in vode-
njem take odprave, organizacijo no-
sačev, logistiko in pridobivanjem po-
trebnih dovoljenj potrebne izkušnje. 
Nepalci so striktni: zakup za vzpon 
na vrh traja le 36 ur, če v tem dode-
ljenem intervalu ne uspeš, lahko rečeš 
zgolj zbogom. Odprava, ki jo je vodil 
Viki Grošelj, je zaradi slabega vreme-
na zamudila svoj trenutek in nobena 
Vikijeva poznanstva ali njegova alpi-
nistična karizma nista pomagali, da bi 
čas za osvojitev vrha lahko premakni-
li. Ne, v Himalaji se ne greš turizma!

Pri stikanju za predmeti iz prve 
svetovne vojne, tvojim naslednjim 
konjičkom, ki bi ga želeli tu omeniti, 
teh težav ni. Kdaj in kako si sploh 
postal zbiratelj?

S tem se ukvarjam dvajset let, de-
jansko pa se je moje zanimanje za 1. 
svetovno vojno in še zlasti za soško 
fronto začelo že prej. Že kot otrok sem 

spraševal starše o kavernah, ki smo jih 
videli ob cesti ali se po njih potikali 
pod Kekcem. Dosti odgovorov nisem 
dobil, kar me je spodbudilo, da sem 
začel sam iskati informacije po knji-
gah. Tako sem se začel zavedati, da 
živimo na območju, kjer so se odvijali 
najhujši spopadi in da je bil Škabrijel 
prava gora smrti. Takrat nam nihče ni 
povedal, da so Italijani med posku-
som zavzetja Škabrijela zasuli to goro 
v treh dneh s 40.000 granatami različ-
nih kalibrov, kar znese eno eksplozijo 
vsakih 15 sekund! Gora je bila razbi-
ta, avstro-ogrski vojaki, med katerimi 
je bilo mnogo naših ljudi, so zdržali, 
vendar z veliko žrtvami. Mnogim se 
je, čeprav so bili v kavernah, zmešalo. 
In kakšni so bili spopadi za Sabotin, 
preden je številčno močnejši italijan-
ski vojski uspelo osvojiti vrh, šele za 
tem pa lahko so prišli tudi v Solkan! 

Moj nono je zmeraj pravil, da je 
Sabotin zagotovo najvišji vrh na 
svetu, glede na to, koliko časa 
so italijanski vojaki potrebovali iz 
doline na vrh!

Tako! Povedati moram, da so Sa-
botin branili predvsem dalmatinski 
in bosanski vojaki, pred katerimi so 
Italijani dobesedno trepetali. Avstro-
ogrska vojska se ni zlomila zaradi 
pomanjkanja hrabrosti, ampak zgolj 
zato, ker številčno ni bila več kos na-
padalcem. Italijani so imeli vsega po 
petkrat ali šestkrat več, od števila vo-
jakov do orožja, hrane... 

Vendar vrniva se k vprašanju. Po-
tem, ko sem že začel prebirati gradivo 
o soški fronti, sem se neke zime od-
pravil smučat na Krn. S prijateljem 
sva ubrala pot naravnost po plošči, 
da bi čimprej prišla do snega. Kar 
naenkrat sem dobesedno stopil na 
avstro-ogrsko mačeto; zdela se mi je 
fascinantna, tako da sem jo pobral, 
spravil v nahrbtnik in prinesel domov. 
Mimogrede: takrat, pred tremi dese-
tletji, je bilo teh predmetov še ogro-

Šerpe so se tako usposobili za 
nošenje tovorov himalajskih oprav, 
da mnogi mislijo, da ne gre za 
pripadnike nekega naroda, ampak 
za krajevno besedo za nosače. Ali 
se v teh dolinah pod Everestom in 
Makalujem lahko ukvarjajo še s 
čim drugim? Koliko je možnosti za 
kmetijstvo?

Do 3.000 metrov lahko vidimo 
celo riževa polja, višje pa krompir in 
kaka druga žita. Za preživetje bi lah-
ko pridelali dovolj, vendar si lahko z 
zasluženim denarjem privoščijo tudi 
kake priboljške. 

Kako bi primerjal hrano Šerp in 
drugih članov odprave? 

Člani odprave smo jedli v glavnem 
isto hrano. Ko greš pod Everest, sre-
čuješ številne turiste in tam je dosti 
zavetišč, kjer lahko dobiš pripravljeno 
hrano, na poti pod Mera Peak pa je 
teh zavetišč manj in Šerpe so tudi ku-
harji na odpravi. Hrano pripravljajo 
po tamkajšnjem okusu, dokaj začinje-
no, in čeprav pojedo do dvakrat več 
kot mi, ni med njimi nobenega s pre-
veliko telesno težo. Zagotovo tudi več 

zjutraj presenetil sveže zapadli sneg, 
ki pa so ga že jutranji žarki pobrali. 
Naš vzpon je potekal oktobra, ki velja 
za enega od najprimernejših mesecev 
za vzpone v Himalaji. Zares smo se s 
snegom srečali šele na višini 5.000 m, 
zadnja slovenska odprava pa je nanj 
naletela celih tisoč metrov nižje. Za-
dnji zidani objekt je na višini 4.900 
m, kmalu nad 5.000 m pa se začenja 
ledenik.

Kdaj ste prvič zagledali vrh?
Že kar drugi dan pohoda iz Lukle. 

Zdel se nam je blazno daleč in dose-
gljiv kvečjemu v mesecu dni. Zaradi 
izjemno čistega zraka se vse zdi še 
bolj daleč kot v evropskih Alpah. Pa 
ni bilo kaj: pot pod noge in gremo! 
Vsakdo, ki se odpravi v Himalajo, se 
mora zavedati, da vzpon na vrh ni ne-
kaj samoumevnega. Izmed članov lan-
ske odprave sta le dva od dvanajstih 
prišla na vrh, v naši odpravi pa nas je 
na vrh stopilo deset od štirinajstih. To 
je bolj izjema kot pravilo, saj tam doli 
nikoli ne veš, kaj se ti lahko pripeti. 
Dež, sneg, slabo počutje, višinska bo-
lezen... to vse so pasti, ki jih ne mo-

mno. Istega dne sem naletel na še dva 
predmeta, na pištolo in italijansko pu-
ško carcano, vendar sem ju pustil tam. 
Še danes mi je žal! Ko sem po vrnitvi 
mačeto pokazal Roku, ki je bil takrat 
še otrok, sem opazil iskrice v njegovih 
očeh, delil je moje zanimanje, in tako 
v hribe nismo več zahajali zgolj kot 
planinci, ampak smo začeli tudi po-
drobneje raziskovati območje vojnih 
spopadov od Rombona do Tržiča. 

Zdi se mi, da se vajino zanimanje 
za soško fronto ne začne in konča 
pri raziskovanju krajev spopadov, 
odkrivanju in zbiranju predmetov 
in fotografskega gradiva, ampak 
da poskrbita tudi za obnavljanje 
napisov na ploščah, ki jih seveda 
pustita tam, kjer so bile. 

Ja, ne brskava zgolj po zemlji in 
kamnih! Vojaške enote so s ploščami 
označevale svoje položaje, ti napisi 
pa so včasih komaj vidni. Če naleti-
va na kako tako ploščo, jo poskušava 
oživiti. Odstraniva robido, jo očistiva, 
obnoviva črke, nekatere sva tudi po-
novno pritrdila na kamen, s katerega 
so padle. Poleg teh označevalnih tabel 
so tudi druge, ki dokazujejo, da so vo-
jaki v tistih redkih dneh, ko ni treska-
lo z vseh strani, dali duška umetniški 
žilici. Tudi to je ena izmed razsežnosti 
soške fronte, na katero ne smemo po-
zabiti.

Vajina zbirka je nastajala v garaži 
in tam tudi še vedno je, zdaj pa se 
govori o možnosti selitve v hišo 
na Goriščku. Ali sploh vesta koliko 
predmetov imata v zbirki?

Na eksponatih sicer ni serijskih 
številk, vendar je Rok vse evidentiral: 
mislim, da imava kakih 3.000 raz-
ličnih eksponatov. Mnoge sva našla 
sama, nekaj sva jih dobila z izmenja-
vo, marsikaj so nama dali prijatelji, pa 
tudi krajani z bojišč, ki so imeli kak 
zanimiv predmet shranjen na pod-
strešju, in ki so bili prepričani, da bo v 
najinem muzeju prišel bolj do izraza. 
Zdaj je res že vse natrpano in zbirka 
potrebuje večji prostor, da bo pravil-
no zaživela. Predvsem pa jo moramo 
tudi tematsko urediti. 

Je vse, kar tu lahko vidimo, zgolj s 
soške fronte?

Ja in ne. Torej, vse to je bilo na so-
ški fronti, ampak gre za splošno obo-
rožitev, opremo, odlikovanja in ostali 
vojaški material, ki so ga vojskujoče 
strani koristile tudi na drugih frontah. 
Zato smo kak artikel pridobili z izme-
njavo z zbiratelji z drugih bojišč. 

In kakšno je sporočilo muzeja?
Da je mir edina vrednota, za ka-

tero se splača bojevati. Ampak ne z 
orožjem...

Toni Gomišček

Jordanov No1: avstrijska mačeta. (Foto: TG)

Rum za pogum cesarsko - kraljevih vojakov. (Foto: TG)

Napis: v sredini skal - vrh gora polk  ˝Cesarjevič˝  si plete slavo. Triglav naš dom - ti vir 
solza,  za te bori se vztrajno, vdano. (Foto: TG)

Granate različnih kalibrov. (Foto: TG)
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Zeliščni vrt

Prva pomladna zelišča

Po nič kaj mrzli in precej mokri 
zimi, prihaja pomlad. Čutiti jo je na 
sprehodih tja proti Kekcu, v znanilcih 
kot so zvončki, trobentice, pljučnik, 
vijolice… In pojavljajo se tudi že prvi 
nabiralci, pravzaprav bolj nabiralke, 
čeprav vam bodo dobri poznavalci 
rastlin povedali, da v naravi najdejo 
za lastno rabo rastline tudi v zimskem 
času. Pa naj na tem mestu omenim 
kar mogoče marsikdo med nami niti 
ne ve, da so popki na drevesih pol-
ni koristnih hranljivih snovi, kar so 
vedeli partizani med vojno in vedo 
rastlinojede živali. Omeniti bi veljalo 
tudi leskove mačice-klobasice, ki so 
prava zakladnica cvetnega prahu. Če 
jih posušimo in zmeljemo, so zelo pri-
meren dodatek k moki iz katere peče-
mo kruh. Letos je mila in mokra zima  
dopuščala  nemoteno rast zimske sor-
te radiča (le kaj bi Primorci brez veli-
ke sklede radiča s fižolom?) po njivah 
in v vrtu, tudi regrat se je našel zelo 
zgodaj, marec pa je prav primeren za 
njegovo nabiranje. In prav o regratu 
(Taraxacum officinale) bi rada spre-
govorila tokrat, čeprav verjamem, 
da je to ena izmed najbolj poznanih 
rastlin za prvo pomladansko solato in 
prečiščevanje telesa po »zimski zaspa-
nosti«.

REGRAT
Sezona nabiranja regratovih li-

stov  je navadno od začetka marca do 
sredine aprila. Regratovi cvetovi se 
nabirajo za čaj od sredine aprila do 
konca cvetenja (pri nabiranju pazimo, 
da je spodnji zeleni del cveta še trd, 
stisnemo ga med palcem in kazalcem 
in tako preizkusimo njegovo čvrstost, 
drugače nam bo cvet pri sušenju raz-
padel v puh), korenine pa med majem 
in junijem ali med avgustom in okt-
obrom.

Regrat je užiten v celoti: listi, cvet 
in korenina. Iz njega lahko pripravi-
mo ogromno zanimivih jedi, čaje, si-
rup, vino in tinkture. Liste s svežim in 
nekoliko grenkastim okusom  največ-
krat uživamo presne v obliki različnih 
solat, primerni pa so tudi  kot priloga. 
Dodajamo jih lahko v zeliščne oma-
ke, namaze in solatne prelive ali pa iz 
njih pripravimo podlago-posteljico za 
meso, pečeno na žaru. Regrat tekne 
tudi v juhah, omletah, rižotah, narast-
kih in pestu. Prav tako je primeren za 

dodatek h koprivi, ko iz nje pripra-
vljamo špinačo.

Regratove liste lahko uporabimo 
tudi za sveže stisnjene sokove, vendar 
je za to primeren le polžasti stiskal-
nik.

Najbolj zdravilni del rastline je 
korenina, izkopljemo jo pred cvete-
njem ali jeseni po cvetenju, če ne gre 
drugače pa takrat, ko jo potrebujemo. 
Nadzemni, zeleni del rastline odstra-
nimo šele takrat, ko je korenina pov-
sem suha, ker drugače pride do izgube 
mlečnega soka.

Sveže korenine so zanimiv dodatek 
solatam in zelenjavnim juham. Lahko 
jih sušimo, pražimo, dušimo, kuhamo 
ali pečemo v pečici. So zelo hranlji-
ve, ker v povprečju vsebujejo okoli 
12 odstotkov polisaharida inulina, ki 
je podobno kot škrob oblika rezervne 
hrane v rastlinskih korenikah in go-
moljih. Iz posušenih korenin pripra-
vimo čaj ali tinkturo. Pražene so do-
ber kavni nadomestek brez stranskih 
učinkov kofeina.

Tudi stebelca lahko jemo oziro-
ma žvečimo predvsem v zdravilne 
namene med cvetenjem. Čistijo jetra 
in uravnavajo raven krvnega sladkor-
ja. So sicer nekoliko lepljiva in mal-
ce grenka, vendar krhka in sočna. Iz 
popkov lahko pripravimo okusen na-
dev za omlete ali jih vložimo v kis oz. 
olje kot kapre.

Sveže cvetove regrata  razdrobi-
mo in potresemo po različnih solatah 
(krompirjeva, jajčna, paradižnikova 
…), avokadu in omakah za testenine, 
poleg okusa nam jed tudi olepšajo.

Skratka, regrat je zelo hranilna ra-
stlina in z njegovim uživanjem si kre-
pimo zdravje.

Je pa regrat tudi zdravilna rastlina 
saj ima zaradi vsebnosti grenčin moč-
ne diuretične lastnosti, kar pomeni, 
da spodbuja odvajanje vode. Tradicio-
nalno ga uporabljajo še pri motnjah v 
delovanju ledvic, celulitu in čezmerni 
teži. Koristen je pri zastajanju vode v 
telesu, motnjah v delovanju ledvic in 
težavah z mehurjem. Regratovi pri-
pravki – po zaslugi delovanja snovi na 
jetra in žolč – pospešujejo raztapljanje 
žolčnih kamnov, prav tako je koristen 
sladkornim bolnikom.

Z naravnimi regratovimi priprav-
ki zeliščarji učinkovito blažijo težave 
revmatičnih bolnikov. Regratovo bla-

godejno učinkovanje na jetra in kre-
pitev jetrnih funkcij posredno deluje 
tudi na težave, ki jih povzroča previ-
soka raven estrogena v telesu.

Regrat s krompirjem
Sestavine za približno 4 osebe:
200 do 300 g mladega regrata
200 do 300 g krompirja
1-2 jajci
kis, sol, olje, sesekljan drobnjak
Priprava: regrat očistimo, operemo 
in odcedimo. Krompir skuhamo 
v lupini, olupimo in še toplega 
narežemo na tanke rezine in dodamo 
k regratu. Naredimo preliv iz olja, 
kisa, soli (lahko tudi poper) in 
zabelimo regrat, preden ga ponudimo. 
Solato okrasimo z narezanimi 
trdo kuhanimi jajci in potresemo s 
sesekljanim drobnjakom.

ČEMAŽ
Druga. v zadnjem času vse bolj 

priljubljena rastlina za spomladansko 
prebujanje in krepitev telesa. je če-
maž. Čemaž, ki je tudi nadvse zdrav, 

vam lahko da vse tisto, kar vam nudi 
česen, je naravni antibiotik, in še več. 

Skupaj s čemažem prilezejo na 
plan tudi medvedi in si ga privoščijo 
z namenom, da očistijo in poživijo or-
ganizem po zimskem spancu (zato se 
čemaž imenuje Allium ursinum - med-
vedji česen). Prav tako kot medvedom 
pomaga čemaž tudi nam. Verjetno ni 
boljšega »čistila« za kri in prebavila, 
saj deluje antiseptično, pospešuje pre-
bavo in izboljša absorpcijo v črevesju.

Rastlina močno diši po česnu in 
po tem vonju jo najlažje prepoznamo. 
Raste po vlažnih listnatih gozdovih. 
Marsikje ga sadijo na senčni vrt za 
obrobek in uporabljajo za česnov na-
domestek.

Zagotovo smo že slišali za zastru-
pitve, ki se dogajajo, ker nabiralci 
zamenjujejo čemaž s strupenim pod-
leskom ali šmarnico. Najboljše za-
gotovilo, da v rokah res držite pravi 
čemaž, je vonj njegovih listov, ki jih 
za preizkus nežno pomečkate v dlani 
– tako (ne)privlačnega vonja po česnu 
nima nobena druga rastlina! Zato kar 
pogumno ven na zrak, previdnost in 
pregledovanje listov, ki ste jih utrgali 
z zelene gozdne preproge, pa vseeno 
nista odveč.

S čemažem lahko pripravimo ve-
liko okusnih jedi, kot je čemaževa 
juha s krompirjem, iz njega lahko 
napravimo okusne namaze s skuto, 
dodajamo ga zeleni solati ali radiču, 
špargljevi juhi, krompirju, špagetom 
in celo mafinom.

Čemažev shranek (pesto)      
Potrebujemo: čemaževe liste, sol  
(naj bo to odlična morska sol 
naših solin ali himalajska sol) 
in kakovostno hladno stiskano 
ekstra deviško oljčno olje, ki mu 
lahko po želji dodamo še nekaj 
lanenega, sezamovega, arganovega, 
konopljinega ali kakega drugega  
olja.
Priprava: liste narežemo (lahko 
tudi s škarjami) in jih damo v 
»multipraktik«, prelijemo z oljem, 
posolimo in sesekljamo. Napolnimo 
manjše, čiste kozarčke. Na vrh pesta 
dodamo žlico olja in zapremo. 
Na hladnem se obdrži do naslednje 
sezone. 
Nasvet: na 20 dag listov dodam 1 do 
1,5 dl olja in majhno polno žličko 
soli. Ta količina zadostuje za srednje 
velik kozarček.

Regrat in v zadnjem času čemaž 
sta od divje rastočih rastlin (nekateri 
ju tudi že gojijo) zagotovo zelo upo-
rabni. Prav tako pa v naravi ne manj-
ka rastlin, ki nam lahko popestrijo 
jedilnik, čaje ali pa jih uporabimo za 
lajšanje težav. Zatorej, ko gremo na 
sprehod imejmo odprte oči za naravo 
in rastline okrog sebe, saj je narava v 
svoji pestrosti pravzaprav poskrbela 
za vse, le določena znanja smo poza-
bili, ki pa se vse bolj vračajo, saj smo 
ljudje kljub tehničnemu napredku še 
vedno del narave.
mag. Darinka Kozinc

Čemaževa preproga. (Foto: MP)

Čemaž med cvetenjem. (Foto: MP)

Travnik regratovih cvetk. (Foto: MP)
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Obledele fotografije

O obstoju gasilske organizacije za 
časa Avstro-ogrske ali pred drugo sve-
tovno vojno v Solkanu ni nič znanega. 
Verjetno ni bila niti potrebna, ker je v 
bližnji Gorici ves čas obstajala poklicna 
gasilska posadka. Tako se tudi v Solka-
nu ni nikoli prej postavljalo mlaja, ki 
je ponavadi v domeni gasilcev. Iz raz-
položljivih virov izhaja, da je bilo pred 
1. svetovno vojno leta 1914 v Sloveniji 
380  prostovoljnih gasilskih društev.

Solkan je imel že pred  priključitvijo 
k Jugoslaviji številne vidno označene 
hidrante. S postavitvijo meje je ostal 
kraj nezaščiten pred požarno nevarno-
stjo. Domačini so 27.8.1948 ustanovi-
li Prostovoljno gasilsko društvo. Prve 
korake na poti do ustanovitve društva 
je napravil Vence z opalde¹ (Venceslav 
Gomišček), ki se je gasilskih veščin na-
učil pri Amerikancih, saj je bil v »fire 
departement« na Korziki, kjer je pri-
stal po razpustitvi »battaglioni specia-
li« in prehodu mnogih naših rojakov 
v zavezniške vojaške enote. Solkanci 
smo ga poznali kot odličnega šlosar-
ja oz. kovača, ki je znal lepo ošpičiti 
kramp ali nategniti v ognju že skrhano 
in odebljeno sekiro. Mojster je bil tudi 
v kaljenju orodja. Ob trgatvi z latnika 
pred hišo pa nam je posojal  priročno 
prešo, da smo iztisnili iz grozdja malo 
več mošta.  Na stenčas, ki je visel pred 
opaldo (danes cesta IX korpusa 88) je 
nalepil obvestilo, da se v kraju ustana-
vlja Prostovoljno gasilsko društvo, in z 
vabilom, naj se prijavijo tisti, ki se ču-
tijo sposobne in voljne delati v takem 

Solkanski gasilci

društvu. Prijavilo se je prvih sedem bo-
dočih članov. Osnova za ustanovitev je 
bil sestanek v prostorih gostilne Ma-
rušič  spomladi leta 1947. Pobudniki 
sestanka so bili Vida Marušič, Marija 
Gabrijelčič in Venceslav Gomišček. 
Predtem so že obstajala prostovoljna 
gasilska društva v Kanalu, Anhovem, 
Čepovanu, Selu, Ajdovščini, Vipavi, 
Podnanosu in v Kurilnici Gorica.

Društvo je začelo praktično iz niča, 
zato so bile sprva potrebne improvi-
zacije na vseh področjih. Ni bilo ne 
opreme ne znanja. Avstro-ogrske voja-
ške sekirice in drugo orodje so kovači 
prekovali v pripomočke, ki naj bi slu-
žili gasilskim potrebam. Pričeli so tudi 
z nedeljskimi vajami, ki so se delile na 
suhe in mokre. Nepogrešljivi so bili pri 
gašenju gozdnih požarov na področju 
Sabotina ob železniški progi, na Sveti 
gori, Škabrijelu in drugod. Takratno 
Avtoprevozniško podjetje Okap jim je 
odstopilo prostore za srečevanje. Tudi 
vozni park so imeli na voljo; šofer je bil 
Berto Gomišček. Za vajo so se spuščali 
po vrveh s solkanskega zvonika. Pričeli 
so tudi vaje s stikalnimi lestvami. Mar-
jo Zavrtanik je bil pri tem najbolj vešč, 
saj  je bil zaposlen pri PTT podjetju. Že 
kot delavec pri telefonskem podjetju v 
času Italije si je prislužil napredovanje 
v službi s tem, da je postavil ob steni 8 
stikalnih lestev do višine 22 m. Pri iz-
delavi napisov, logotipa, diplom ipd. je 
bil najbolj  iznajdljiv in vesten samouk 
Marjo Strosar, po poklicu mizar. Da 
se ne bo pozabilo, naj omenimo dogo-

dek, ki se je zgodil septembra 1938 ob 
obisku Dučeta na poti skozi Solkan v 
Kobarid. Učiteljica je odpeljala učence 
na slovesnost. Razporedila jih je pred 
Marušičevo gostilno. Učenci so bili 
oblečeni v uniforme balilla². Čakanje 
na soncu je bilo dolgotrajno, mogoče 
tudi za zajtrk ni bilo kaj dati v usta. Na 
vsem lepem se je Marjo Strosar zgrudil. 
Drugi učenci so zaklicali: »Signorina 
maestra un balilla sta male!« (Gospo-
dična učiteljica, enemu balilli je slabo). 
K sreči je Marušičeva gospa poskrbela, 
da so ubogega balillo prenesli v gostil-
no. Marjo je kmalu prišel k sebi.

Vsi člani PGD so vneto pomagali 
pri improviziranju potrebnih gasilskih 
pripomočkov in opreme. Gašenje po-
žarov pa ni bilo edino opravilo naših 
gasilcev. Tradicionalno so pripravljali 
pustovanje, kjer so gasilci imeli vedno 
najbolj domiselen voz s spremstvom. 
Solkanski kmetje so jih radi spustili v 
hiše in jih primerno obdarili in se z 
njimi poveselili. Prostovoljni gasilci 
sodelujejo tudi pri postavljanju mlaja 
pred gasilskim domom. Mlaj pripelje  
s traktorjem gasilski veteran Tonče s 
Ščeden (Anton Jakin) na vozu, ki ga 
posodi Pepi Komandič ( Jožef Čubej).  
Včasih so  postavljali mlaj na nogome-
tnem igrišču za bencinskim servisom na 
Cesti IX. korpusa. Bili so nepogrešljivi 
pri urejanju raznih drugih prireditev. 
Bili so redarji na motornih dirkah in 
pri raznih drugih prireditvah. Nemalo 
zaslug, da je društvo vzorno delovalo, 
gre tudi ožjim družinskim članom, saj 
je bilo potrebno uporabljeno osebno 
opremo po vsaki akciji spraviti v red, 
oprati obleke, zlikati srajce ipd. Z leti 
se je v društvo včlanjevalo vedno več 
članov, predvsem mladih. Ustanovlje-
na je bila tudi pionirska četa. Društvo 
je prirejalo razna zabavna srečanja ter 
izlete z družinskimi člani. Zadnja leta 
se ob dnevu mrtvih spomnijo vseh 
preminulih članov s prižigom sveč na 
njihovih grobovih.

Ob dvajsetletnici društva je bil v 
Novi Gorici zgrajen nov gasilski dom. 
Do takrat so imeli prostore v stavbi na 
dvorišču AMD v Solkanu. Slavnostna 
otvoritev je bila dne 25. maja 1968. 
Vse do konca oktobra 1990 so gasilci 
dežurali prostovoljno doma. Od tedaj 
naprej je bila uvedena dežurna služba 
v gasilskem domu. 20. junija 1991 pa 

so po dogovoru med novogoriško ob-
čino, Občinsko gasilsko zvezo in Pro-
stovoljnim gasilskim društvom Nova 
Gorica sklenili, da se vsa oprema pre-
nese na samostojno poklicno enoto. 
Prostovoljno gasilsko društvo deluje še 
naprej v Gasilskem domu in ločeno od 
poklicne enote, vendar tesno sodeluje 
v vseh primerih, ko je to potrebno. 
Zadnji primer je bil žled na Banjški 
planoti, ko so pele motorke poklicnih 
in prostovoljnih gasilcev ob odstra-
njevanju podrtih dreves na področju 
Čepovana in Lokovca. S skupnimi mo-
čmi so ponovno zagotovili prevoznost 
poti, saj so bili sicer krajani prikrajšani 
za osnovno preskrbo, obisk zdravnika 
ali pot v službo. Naj ob tem omenim, 
da se veterani in aktivni člani društva 
še vedno občasno dobivajo in povese-
lijo ob obujanju spominov na pretekle 
čase in dogodke.

V zvezi z gasilci pa obstajajo tudi ra-
zne anekdote. Tako je solkanski kovač 
Uejčč (Franc Golob), kasnejši vnet ga-
silec, pripovedoval, da sta nekega dne 
skupaj popivala z Genjotom Tacchi-
nom (bratom Luigija Tacchina, lastni-
ka apnenice). Kozarce sta zvračala v 
albergoti Cumar, današnjem Sabotinu. 
Nadelana sta šla do telefona. Genio 
je poklical gasilce v Gorico in rekel, 
da v apnenici gori. (Uejčč tega ni bil 
zmožen, ker je včasih jecljal). Gasilci so 
res hitro prišli in zvonili skozi Solkan. 
Na apnenici so ugotovili, da res gori, 
ampak v pečeh. Nazaj grede sta kovač 
Uejčč in Genio, ki je bil sicer delovodja 
v apnenici, ustavila gasilce pred alber-
gotom in jih povabila na pijačo. Vodja 
gasilcev (Geniotov prijatelj) je rekel, da 
jim je prav prišel ta trening, ker bi se si-
cer gasilci preveč polenili, če dalj časa 
ne bi bilo nobene akcije z gašenjem. 

Drugo anekdoto pa je v davnih ča-
sih objavil časopis Pavliha. Gasilci so 
se vsi speglani in napucani podali na 
prvomajsko parado. Pred začetkom 
parade so se šli odžejat v bližnjo go-
stilno, zunaj pa so pustili transparent, 
ki so ga zgolj prislonili na zid. Na njem 
je pisalo: Kjer gori, tam smo mi – kjer 
se vince pije, tam nas ni. Nek nepri-
diprav je izkoristil priliko in popravil 
napis. Tako so se gasilci podali na pa-
rado s transparentom na katerem je 
pisalo: Kjer gori, tam nas ni – kjer se 
vince pije, tam smo mi. Pavliha je za-
pisal, da so poželi bučen aplavz vseh 
prisotnih...

Naj navedemo članek iz časopisa 
Goriška straža, objavljen 10.6.1920 v 
številki 24:

Iz Solkana – Dne 20. Maja ob 10tih 
zvečer je v Solkanu izbruhnil ogen, ki 

je povzročil mnogo škode. Najbolj 
prizadet pri tem požaru je Ivan Leban, 
ki ni mogel rešiti ničesar. Prišla je pač 
požarna bramba iz Gorice, pa aparat 
ni delal, tako da gre zahvala le vrlim 
domačinom, ki so neumorno delova-
li, da se je rešilo, kar se je rešilo, in 
da se je ogenj omejil. Prisrčna hvala in 
Bog stotero povrni vsem milim daro-
valcem in nabiralcem darov v tej težki 
nesreči !

Podpisani pogorelci;  Josip Poberaj,  
Ivan Leban,  Ivan Verdikon,  Rihard 
Srebrnič.

V opisu niso naštete intervenci-
je solkanskih prostovoljnih  gasilcev. 
Bilo jih je mnogo, od požarov do po-
sredovanj pri prometnih nesrečah in 
naravnih ujmah, eksplozijah.  Gasilci 
so gasili ogenj in žejo, saj so v sušnih 
obdobjih razvažali vodo po krajih, kjer 
je zmanjkalo kapnice. Takrat in danes 
velja, da  v gasilcu spoznaš prijatelja, 
ki ti je voljan priskočiti na pomoč in ki 
ti ne da zgolj ene roke, ampak razdaja 
tudi svoje srce. To smo imeli priliko 
videti nedavno na TV ob poročanju 
iz prizadetih krajev širom Primorske, 
Notranjske in ostale Slovenije. Vsi so 
se nesebično razdajali, od delavcev ce-
stnih podjetji, elektro podjetji, civilne 
zaščite, vojakov, prostovoljcev in seve-
da poklicnih in prostovoljnih gasilcev. 
Mi smo jim dolžni izreči zahvalo za ves 
trud,  ki so ga vložili, da bi nam bila 
nesreča manj boleča.
Andrej Černe in Bruno Zavrtanik

OPOMBE
1 Opalda je bila trafika, v kateri so pro-
dajali tudi tobak in sol, torej artikle, ki 
so bili državni monopol. Prodajalci so 
zato morali imeti posebno dovoljenje, 
appalto, zato so domačini trafiki pravi-
li preprosto opalda.
2 Ballila je bil vzdevek fantka iz Genove, 
Giovan Battista Perassa, ki naj bi leta 
1746 zanetil upor proti Avstrijcem. Po 
njem je bila poimenovana ONB (Ope-
ra nazionale balilla), ki jo je leta 1926 
ustanovila italijanska fašistična vlada. 
Njen idejni oče je bil Renato Ricci, ki 
naj bi zgled za organizacijo dobil pri 
angleških skavtih, pa tudi pri sorodnih 
nemških organizacijah. ONB je skrbela 
za telesno in moralno vzgojo otrok, na 
podeželju pa so organizirali tudi tečaje 
opismenjevanja. Z leti je režim razpu-
stil vse druge samostojne organizacije 
mladih in jih priključil ONB, ki je bila 
organizirana hierarhično in v pravem 
vojaškem duhu. V času fašizma so bili 
balilla otroci in mladeniči od 8 do 18 
let.                                                                                                                                      

˝Sedež˝ gasilskega društva Solkan na OKAP-u. (Foto iz arhiva TG)

Skupinska slika ustanoviteljev in prvih članov. Stojijo: Ciril Drašček, Vence Gomišček, Karlo Jug - As, Viktor Volk, Lado Kokole  
in Marjo Zavrtanik - Ape; Čepijo: Ivan Jakin (edini še živ), Jakob Zavrtanik, Alojz Srebrnič - Điđi Kanaveto in Tone Novak (Foto iz arhiva TG)

Leta 1954 so gasilci začeli urejati prostore na dvorišču Mestnega ljudskega odbora 
Solkan; danes je tam AMD. (Foto iz arhiva TG)
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OŠ Solkan

V četrtek, 13. 2. 2014, je 
Osnovna šola Solkan v špor-
tni dvorani Balon v Novi 
Gorici organizirala četrtfi-
nalni turnir osnovnih šol v 
rokometu. Ekipa naše šole je 
premagala favorizirano eki-
po Osnovne šole Tabor Lo-
gatec in ekipo Osnovne šole 
Koper. Z dvema zmagama 
smo se uvrstili v polfinale, to 
je med devet najboljših šol v 
Sloveniji. Igralci so zelo po-
nosni na navijače, ki so jih s 
harmonikami, bobni in ra-
gljami ter glasnim navijanjem 
˝Solkan, Solkan˝, ponesli do 
uspeha.
Samuel Brajnik, mentor

Čestitke našim rokome-
tašem in mentorju Samuelu 
Brajniku! Bravooo! Kar tako 
naprej! Novim zmagam na-
proti! EG

Na nekaterih šolah po Sloveniji 
preizkušajo novo metodo obrnjenega 
učenja ali tako imenovano »Flipped 
učenje«, ki so ga začeli razvijati v 
Združenih državah Amerike. To 
pomeni, da si učenci učno snov 
preko videa ogledajo doma, v šoli pa 
naučeno le še ponavljajo in utrjujejo. 

Učitelj ima pri tem veliko več dela 
kot pri klasičnem pouku, saj mora 
natančno načrtovati kaj in kako 
bo snov razložil. Pripraviti mora 
kvaliteten video posnetek, na katerem 
jasno razloži učno snov. Sestaviti 
mora dodatne naloge za poglabljanje 
in utrjevanje pridobljenega znanja. 

Učenci si videoposnetek ogledajo 
doma. Če česa niso razumeli, si lahko 
posnetek z razlago večkrat zavrtijo 
in pripravijo vprašanja za učitelja. 
Pri pouku se najprej pogovorimo 
o tem, ali so učenci imeli doma pri 
razumevanju snovi težave. Nato se 
razdelijo v skupine in si pridobljeno 
znanje izmenjajo ob reševanju nalog.
To metodo smo na pobudo gospe 

Viljenke Šavli preverili tudi na naši 
šoli. Najprej v 3.a pri učiteljici Eriki 
Grosar in v 3.b pri učiteljici Barbari 
Gabrijelčič. Ob snemanju RTV ekipe 
je tak način poučevanja izvedla tudi 
učiteljica Sanja Leben-Jazbec v 6.c 
razredu.
Erika Grosar

Vtisi in mnenja učencev:

»Učiteljica je dala nalogo, da si 
med koncem tedna ogledamo video v 
spletni učilnici. Doma sem sedela za 
računalnikom in se preko zaslona učila 
na prav drugačen način. Zelo lepo 
se je bilo učiti in od doma poslušati 
razlago učiteljice, namesto pri pouku 
v šoli. Učila sem se matematiko. V 
videu je bila razložena snov o tretjini 
in šestini. Naslednji dan smo se v šoli 
pri pouku o tem pogovarjali, reševali 
različne naloge na pametni tabli in na 
delovnih listih. Ves čas smo se imeli 
zelo lepo in upam, da se bo tak način 
učenja še kdaj ponovil!     

Tak način učenja mi je bolj všeč, saj 
sem doma sama, razlago učiteljice 
pa lahko večkrat pogledam in 
poslušam.« 
Zala, 3.a

»Meni je bil ta način učenja všeč. 
Doma smo si ogledali film, kjer so 
učiteljice razlagale učno snov. Če 
doma česa nismo razumeli, so nam 
učiteljice v šoli še enkrat razložile. 
V šoli smo se  razdelili v skupine 
in začeli reševati naloge, s katerimi 
smo utrjevali doma pridobljeno 
znanje.«       
Maja, 3.a

»Učiteljica je pripravila in za nas 
posnela učno gradivo o glagolu in 
mi smo si ga morali doma ogledati in 
se čim več naučiti. Meni je ta način 
učenja všeč, ker bom v šolo šel že 
pripravljen. Tam bom lahko vprašal, 
če česa nisem razumel. Pridobljeno 
znanje doma bomo v šoli utrjevali.«
Miha, 6.c

Solkanski navijači znajo biti glasni. (Foto: Erika Grosar)

Ekipa Oš Solkan klečijo od leve proti desni Mladen Jović, Erik Batagelj, Leon Brajnik, 
Danjel Kuzmanović, stojijo Luka Mavrič, Blaž Zavrtanik, Kristjan Petrovčič, Jure Širok, 
Luka Volk, Matija Eržen. (Foto: Erika Grosar)

Flipped učenje

Učenci 3.a pri pouku rešujejo naloge ob pametni tabli. (Foto: Erika Grosar)

V zakulisju ob pripravi in snemanju video posnetka učne snovi. (Foto: Erika Grosar)

Učenci 3.b po skupinah ob reševanju delovnih listov. (Foto: Erika Grosar)

»...v bistvu se več naučiš in je tudi 
lažje...«
Tisa, 6.c

»...kot slabost pa se mi zdi, da če 
česa ne veš, ne moreš takoj učiteljice 
vprašat...«
Ana, 6.c

»V šoli imam tremo, doma sem pa 
sam in se lahko več naučim...«
Tomaž, 6.c

»Doma si lahko pogledamo 
neštetokrat, učiteljica pa nam v šoli 
pove samo enkrat...«
Alen, 6.c

Zmagovalci četrtfinala
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Naslednja številka 
1001 – solkanskega časopisa 
bo izšla 24. junija 2014. Članke in  
fotografije je potrebno oddati najka-
sneje do 8. junija na e-naslov: 1001sol-
kan@gmail.com. Besedil, ki niso v 
elektronski obliki, ne moremo spreje-
mati. Slike oddajte ločeno v jpg for-
matu. Navedite tudi vsebino slike in 
ime avtorja fotografije. Ime datoteke 
z besedilom naj bo usklajeno s pripa-
dajočimi slikami. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila

OŠ Solkan

V ponedeljek, 24.2.2014, so nas 
pred vrtcem obiskali kurenti. Za do-
brodošlico so tako skakali, da se je po 
celi šoli in daleč naokrog slišalo samo 
DIN, DON, DIN, DON! S svojim zvo-
njenjem in razigranostjo so na igrišče 
privabili veliko radovednih učencev, 
ki so imeli pouk. Malo smo si morali 
zamašiti ušesa, da ni bilo tako glasno. 
Kasneje so si sneli maske in se malo 
odpočili, saj so bili zelo utrujeni. Nato 
so še malo poklepetali in veseli odšli. 
Pozorno smo si ogledati kostume, saj 
sta nam učiteljici povedali, da bomo 
risali kurente. Mislim, da bo to moj 
najljubši likovni!
Tadeja Kravanja, 3.b

Izdelave maske so se lotili že zelo 
zgodaj pred pustom, saj je bilo po-
trebno veliko dela. Kurent je značil-
na ptujska maska. Ima usnjene čevlje, 
rdeče nogavice, hlače iz ovčje kože, 
na pasu ali verigi so obešeni krav-
ji zvonci, poleg njih pa so robci, ki 
mu jih dajejo dekleta. Majico ima iz 
ovčjega kožuha, v roki drži ježevko. 
Obraz mu krasijo dolg rdeč jezik, oči, 
brki iz slame in nos, iz katerega strčijo 
dlake. Iz glave mu štrlita rogova, ki 
sta povezana z vrvico, na kateri visijo 
barvni trakovi. Ta običaj se je ohranil 
do danes.
Gal Ličen, 5.a

Prihod kurentov, ki so s truščem in poskakovanjem privabili veliko gledalcev.
(Foto: Klavdija Kancler)

Vrtčevski otroci rajajo okrog kurentov. (Foto: Klavdija Kancler)

Okrog kurentov zbrani radovedni učenci, ki so jih kurenti privabili na igrišče  
med poukom. (Foto: Klavdija Kancler)

V sredo, 12. 3. 2014, se je ekipa na-
ših sedmošolcev v TV oddaji Male sive 
celice pomerila z ekipo Osnovne šole 
Franceta Prešerna Črešnovci. Nina, 
Mojca in Nejc so se ponovno izkaza-
li in ob podpori navijačev prepričljivo 
zmagali. Zmaga jih je popeljala med 
osem najboljših ekip. Iskrene čestitke 
in uspešno nadaljnje tekmovanje.
Ingrid Ferfolja Klančič

Učenci 7. razredov smo se že zgo-
daj, in sicer že ob sedmih, odpravi-
li proti Ljubljani na snemanje kviza 
Male sive celice. Pot je traja uro in pol, 
a nam na avtobusu ni bilo niti najmanj 
dolgčas. Ko smo prispeli pred RTV, 
nam še niso dovolili vstopiti, zato smo 
se z učitelji odpravili po mestu. Ogle-
dali smo si Zmajski most ter se ustavili 
na Mesarskem mostu, kjer smo poma-
licali. Ob tem so nas posebej zanima-
le številne raznobarvne ključavnice, 
ogledali smo si tudi Tromostovje in se 
za trenutek ustavili pred Prešernovim 
spomenikom. Nato smo se vrnili na 
RTV. Tam so tekmovalce najprej pri-
pravili na snemanje, šli smo namreč v 
masko, učiteljice pa so razdelile navi-
jaške pripomočke. Nato smo vsi sku-
paj vstopili v studio. Tekmovalci smo 
se pripravili, saj nas je čakala igra drži, 

Pust: ptujski kurenti ...

Male sive celice – TV oddaja

ne drži. Ta nam ni šla dobro, saj smo 
jo izgubili za dve točki. Pri drugi igri, 
in sicer izberi tematiko, smo si izbra-
li zastave Afrike in Oceanije in takoj 
krepko povedli z večjim številom točk. 
Dobro nam je stekla tudi tretja igra 
(od pet proti nič). Naslednja je bila 
na temo čisti in urejeni, kjer smo se 
tudi dobro izkazali. Zadnja igra, izberi 
težavnost, je bila odločilna. A z naši-
mi malimi sivimi celicami smo postali 
zmagovalci. Prebili smo se med osem 
najboljših v Sloveniji. Zelo se veselimo 
naše zmage.
Nina Luznik, 7. C

Male sive celice: Naši sedmošolci v studiu RTV. (Foto: Andrej Jelen)

Prešernova proslava malo drugače
Ob slovenskem kulturnem prazni-

ku smo tudi v šoli praznovali Prešer-
nov dan, vendar tokrat malo drugače 
- bolj »po moderno«. Kot običajno 
se je slovesnost pričela s slovensko 
himno, ki jo je zapel otroški pevski 
zbor pod taktirko učitelja Mateja Pe-
tejana. Rdečo nit dogajanja so spretno 
vodili učenci, ki obiskujejo gledališke 
delavnice pod mentorstvom učiteljice 
Lilijane Humar Plesničar. Zgodba o 
Urški in Povodnem možu se je odvi-
jala po posodobljeni pesmi, ki jo je 
spesnil Andrej Rozman Roza. Tako se 
je Povodni mož spremenil v očarljive-
ga »tipčka«, ki se k Urški pripelje kar 
na motorju. Skupaj sta zaplesala divji 
ples in rokenrol. Ker sta se na motorju 
prehitro peljala, sta končala v valovih 
reke Save... Sklepno misel je zaključil 
ravnatelj s slavnostnim govorom. 

Učencem gledaliških delavnic in 
mentorici čestitamo za simpatično iz-
vedbo proslave.
EG

Povodni mož se v šolsko avlo pripelje z motorjem in na zabavi omreži Urško.  
(Foto: Erika Grosar)

Zaključek pustnega rajanja na šolskem igrišču. (Foto: Jana Klavora)

... in naše šeme
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NOVO V ŠEMPETRU!NOVO V ŠEMPETRU!
PE Šempeter, Polje 4 (v centru GATIS)

tel.: 05/3304545, 031320989
URNIK PE Šempeter:
od ponedeljka do petka: 8.00 do 18.00
sobota: 8.00 do 12.00

Vaš obisk pričakuje prijazno in strokovno usposobljeno osebje.
Ob tehničnem pregledu vam osebno vozilo tudi operemo.

TEHNIČNI PREGLEDI GOPET

V četrtek, 06.03.2014, smo na 
sedežu Društva upokojencev Solkan 
organizirali predstavitev Centra za so-
cialno delo Nova Gorica. Center ima 
določene funkcije v družbi, ki jih lju-
dje premalo poznamo in posledično se 
njihovih dejavnosti in storitev premalo 
poslužujemo. Posebno ranljiva skupina 
ljudi so predvsem starejši, ki se bodisi 
ne znajdejo v birokratizaciji ali pa se 
bojijo izpostaviti njihove stiske in pro-
bleme, čeprav so pomoči potrebni. 

V znamenju školjk in zanimivosti 
Miljskega polotoka - tako je Turistič-
na agencija AVRIGO poimenovala naš 
tradicionalni izlet ob 8. marcu, ki smo 
se ga v soboto, 15.3.2014, udeležili 
člani Društva upokojencev Solkan. 
Zbralo se nas je kar 49 članov, tako 
da smo napolnili avtobus skoraj do za-
dnjega sedeža. 

Iz Solkana naj bi krenili okrog sed-
mih, vendar zaradi pozabljivosti, ki 
je sicer našim letom primerna, smo v 
spremstvu vodičke Evelin Bizjak odri-
nili na pot s tri-četrturno zamudo. Pot 
nas je vodila proti Tržaški pokrajini, 
kjer smo se po nekoliko spremenje-

Osmi marec v znamenju školjk in zanimivosti miljskega polotoka

Center za socialno delo Nova Go-
rica se nahaja v centru mesta Nove 
Gorice, natančneje v stavbi Eda cen-
ter v III. nadstropju. 

Uradne ure
Ponedeljek: 8.00-12.00  

in 13.00-15.00
Sreda: 8.00-12.00 in 13.00-17.00

Petek: 8.00-12.00
Pokličete nas lahko  

na tel. št. 05/330-29-00

nem programu najprej zapeljali na 
razgledno točko nad Miljami. Tu smo 
si ogledali baziliko Svete Marije Vne-
bovzete z lepo ohranjenimi freskami iz 
13. in 14. stoletja ter arheološki park, 
kjer so našli ostanke prvotne naselbi-
ne. Razgled na Tržaški zaliv je bil me-
glen. Nato smo se spustili proti stare-
mu mestnemu jedru Milj, kjer smo si 
najprej v ozki uličici ogledali judovski 
geto z lepo ohranjenim šifriranim spo-
ročilom iz 15. stoletja. Obiskali smo 
občinsko palačo, ki jo krasijo grbi nek-
danjih aristokratskih družin, in staro 
mestno stolnico, zgrajeno v značilnem 
beneško-gotskem slogu. Obiskali smo 

tudi muzej z rekonstruirano nekropo-
lo in videli najdbe in napise posvečene 
božanstvu Mitre. V centru smo imeli 
tudi nekaj prostega časa, da smo lah-
ko popili skodelico slavne kave Illy.

Po ogledu Milj smo se zapeljali v 
Bazovico in obiskali Kraško kmetijo 
»Vidali« kjer so nam pokazali in pred-
stavili pripravo različnih kravjih sirov, 
sledila pa je tudi degustacija.

Pot smo nadaljevali proti hrvaške-
mu delu Istre v Savudrijo, do farme 
»Oma Jole«, kjer pridelujejo vrhunsko 
biološko ekstra deviško oljčno olje. 
Na 120.000 m² površine vzgajajo pri-
bližno 2000 oljk na popolnoma eko-

loški osnovi, brez uporabe kemičnih 
in sintetičnih gnojil, sredstev za zašči-
to in herbicidov. Olje pridelujejo le iz 
lastnega pridelka, ker le tako lahko 
jamčijo za vrhunsko kvaliteto. Razen 
oljčnega olja proizvajajo tudi čaj iz 
posušenih listov oljk. Sledila je degu-
stacija olja in čaja. Po krajšem spreho-
du skozi lepo urejen nasad na griču s 
pogledom na morje (ki spominja na 
Toskano) smo se vrnili na slovensko 
obalo, in sicer v Izolo, kjer nas je pri-
čakala gospa Suzana iz podjetja Okus 
morja. Najprej nas je odpeljala na de-
gustacijo školjk, ki pravzaprav ni bila 
samo degustacija, temveč prava poje-

dina. Prijetno siti smo šli v namenski 
center in spoznali način gojenja in pri-
pravljanja školjk za prodajo. Izvedeli 
smo tudi, da so orade edini sovražnik 
klapavic, da se barva mesa klapavic 
razlikuje po spolu, ter da se hranijo le 
s planktonom itd. 

Čakala nas je le še obilna večerja 
v Pivnici in restavraciji Emonec v Ko-
pru, kjer smo se po odlični hrani lahko 
še razgibali s plesom ob živi glasbi. 

Dobre volje in navdušeni nad na-
šim izletom smo se vračali proti domu 
in si obljubili, da naslednje leto pono-
vimo to našo izkušnjo. 
Rinalda Komel

CSD Nova Gorica

S predavanja  (Foto: BM)

Skrb za okolje: gasilci odstranjujejo zapredke borovega prelca na Karavli v Solkanu. 
(Foto: BM)

Gasilska slika udeležencev izleta. V ozadju Tržaški zaliv v megli. (Foto: BM)

Stari del Milj (Foto: BM)
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V letošnjem letu se program dela 
ne bo bistveno razlikoval od prej-
šnjih let. Še vedno bodo prevladovale 
športno-rekreacijske, socialne in kul-
turne dejavnosti. Predavanja, izleti in 
letovanja, sodelovanja z drugimi dru-
štvi, kjer so vključeni tudi naši člani 
in nadaljevali bomo sodelovanja z 
drugimi društvi upokojencev doma 
in v zamejstvu.

Športno-rekreativna dejavnost 
V letošnjem letu se bomo potru-

dili organizirati že tradicionalna tek-
movanja: 12. aprila bo peti turnir v 
pikadu, 24. aprila petnajsta briškula-
da, 30. in 31. maja devetnajsti ženski 
in moški turnir v balinanju.

Od 4. do 17. junija se bodo naši 
športniki udeležili športnih iger upo-
kojencev Severne Primorske. Tek-
movanje letos organizira DU Renče. 
Tekmovali bomo v balinanju, pikadu, 
streljanju, kegljanju, šahu, reševanju 
križank in ribolovu. V preteklosti 
smo dosegali zelo dobre rezultate. 
Več let smo bili ekipni zmagovalci. 
Zadnji dve leti pa naši uspehi upada-
jo- v lanskem letu smo bili samo peti. 
Prepričani smo, da smo sposobni po-
novno prevzeti vodilno vlogo v po-
krajini, samo potruditi se moramo. 
Zato pozivamo vse naše člane, da se 
v čim večjem številu pridružijo vsem 
športnim panogam, ki so na progra-
mu tekmovanja. 

V prostorih v karavli, pa tudi na 
strelišču ali kegljišču, pa pri šahu in 
ribolovu, je še dovolj prostora za 
vadbo.

Predavanja in razgovori
S sodelavci Centra za socialno delo 

Mestne občine Nova Gorica se bomo 
6. marca pogovarjali o delu Centra 
pri pomoči starejših, kot je pomoč na 
domu, skrbništvo odraslih oseb, var-
stvo oseb z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju, uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev (denarna socialna 
pomoč, varstveni dodatek...).

Vedno so poučni in zanimivi po-
govori z zdravniki in zdravstvenim 
osebjem o naših zdravstvenih teža-
vah (povišan krvni tlak, sladkorna 
bolezen, revma, težave s sluhom in 
vidom, demenca) in še vse druge te-
žave, s katerimi se srečujemo.

Z organizacijo Planota načrtuje-
mo sodelovanje na področju pridelo-
vanja zdrave zelenjave ter začimbnih 
in zdravilnih zelišč. Predvideni so 
ogledi gojitve teh rastlin na Banjški 
planoti.

Izleti in letovanja
Začetek izletniške sezone in le-

tovanj se vsako leto začne v mesecu 
marcu z izletom ob dnevu žena. Sle-
dijo izleti in pohodi v aprilu in maju. 
V avgustu pripravimo vedno zanimiv 
izlet v neznano. Zadnji izlet bo tudi 
letos Martinov izlet v novembru. 
Izlete in obiske organiziramo tudi 
spontano, brez velikih priprav. Od 

Januar:  Vpis za letovanja na Hvaru in potovanje po Grčiji
   sestanek s poverjenicami

Februar:  7. 2. proslava ob slovenskem kulturnem prazniku - KD Slavec

Marec:  6. 3. razgovor o pomoči starejšim občanom,  
   ki jo nudi Center za socialno delo in pomoč na domu
   15. 3. izlet ob dnevu žena
   29. 3. občni zbor in razstava fotografij
   ... Čistilna akcija v karavli in okolici

April:  12. 4. peti meddruštveni turnir v pikadu
   24. 4. petnajsta meddruštvena briškulada
   ... Fundacija Planota ....... izlet na Banjšice

Maj:   11. 5. pohod - DU Trnovo
   30. 5. 19.meddruštveni balinarski turnir - ženske
   31. 5. 19.meddruštveni balinarski turnir - moški
   ... Revija pevskih zborov DU Severne Primorske

Junij:  4. - 7. 6. športne igre PZDU Severne Primorske  
   (predtekmovanje balinanje)
   11. - 18. 6. potovanje v Grčijo
   14. 6. športne igre PZDU Severne Primorske
   21. 6. srečanje upokojencev Primorske - Dutovlje
   ... Izlet

Julij:  Dopust

Avgust:   9. 8.  izlet v neznano
   20. - 27. 8. letovanje na otoku Hvaru

September: Aktivnosti ob praznovanju krajevnega praznika

Oktober:  Srečanje starejših občanov (skupaj s KS Solkan)
   ... Predavanje

November:  11. 11. Martinovanje z bifejem Karavla
   ... Martinov izlet
   ... Predavanje
   ... Srečanje in koncert ob prireditvi Starosta mladi princ

December:  6. 12. Srečanje ob koncu leta

Pred štirimi leti je po koncu turi-
stične sezone v Fojnico odpeljal prvi 
avtobus upokojencev iz Slovenije; ve-
činoma smo bili na njem vodilni pred-
stavniki ZDUS-ovih pokrajin, neka-
terih društev upokojencev, upokojeni 
novinarji, in podobno.

Fojnica je bila takrat zame le ime, ki 
je imelo v spominu zamegljen prostor 
z avreolo pomembnosti, nečesa neo-
prijemljivega, kar je med dolgo potjo, 
polno sonca in zelene barve gozdov po 
pobočjih visokih gora, ki so nas spre-
mljale po dolini reke Bosne, dobivalo 
vse bolj znane obrise. Najprej se je 
misel ustavila pri zlatu in srebru, ki so 
ga tu kopali in se zanj bojevali številni 
bosanski kralji in tuji osvajalci. Potem 
je vzniknila ahdnama Fatiha sultana 
Mehmeda, ukaz o nedotakljivosti ljudi, 
ki častijo, kar koli pač častijo, naj bo is-
lamskega ali krščanskega boga. Listina, 
katere težo mnogi primerjajo z listino 

Predlog programa dela Društva upokojencev Solkan

članov društva pričakujemo samo 
dober predlog ali namig.

V juniju že vrsto let organiziramo 
večdnevni izlet ali potovanje v bolj 
oddaljene kraje. Letos planiramo 
potovanje po celinski Grčiji v času 
od 11. do 18. junija. Od 20. do 27. 
avgusta pa bomo letovali v Jelsi na 
otoku Hvaru. 

V letošnjem letu bomo posvetili 
pozornost tudi zdraviliškemu turiz-
mu. Odločili smo se, da našim čla-
nom predstavimo letovanja v Fojnici 
v Bosni in Hercegovini in v hotelu 
Delfin v Izoli. Člani DU Ajdovščina, 
ki že več let obiskujejo hotel Reumal 
v Fojnici, so nam navdušeno pripove-
dovali o kvaliteti zdravstvenih stori-
tev v zdravilišču, o prijaznosti osebja 
in kulinariki, ter o možnosti organi-
ziranja raznih izletov. Nenazadnje so 
nas prepričali še z ugodnimi cenami. 
Rezervirane termine imamo konec 
maja in v oktobru, ko so posezonske 
cene. O Fojnici lahko preberete več o 
prispevku gospe Lade Zei. 

Za naše člane pa je celo leto za-
nimiv obisk v hotelu Delfin v Izoli. 
Hotel je last slovenskih upokojencev 
in je s svojimi pokritimi in zunanjimi 
bazeni prilagojen aktivnostim starej-

jev in zlatarjev iz Dubrovnika, mesto 
zlatonosne reke. Mit o tem bogastvu 
živi med ljudmi, moja maserka mi je 
govorila o zadnji bosanski kraljici, ki 
je na koncu, ko je država podlegla kdo 
ve, kateremu napadalcu, pobegnila 
čez Jadransko morje in v njem izgini-
la skupaj s posadko, spremstvom in z 
neprecenljivim zakladom, ki ga niso 
nikoli našli.

Fojnica, je le eno od bosanskih kra-
ljevskih mest, kraj, ki je bil v srednjem 
veku 20 krat večji od Mostarja, ne le 
zaradi številnih obrtnikov, ampak tudi 
zaradi zdravilne vode, ki so jo za laj-
šanje revme in artritisa uporabljali že 
stari Rimljani. Odtlej se je seveda spre-
menilo skoraj vse.

Velik hotel Reumal, v zadnjih letih 
napolnjen z upokojenci iz Hrvaške in 
Slovenije, je del zdravilišča z rehabili-
tacijsko bolnico v ozadju velikega par-
ka. V slednjo si prihajajo številni tujci 
zdravit od baleta, košarke, nogometa 
in starosti prizadete mišice in sklepe, 
ljudje po operacijah srca, prizadeti od 
možganske kapi, videli pa smo v zgor-
njem nadstropju tudi že veliko družino 
(več žena in kopico otrok) nekega šej-
ka iz Dubaja. V tej bolnici so najmo-
dernejši laboratoriji in specialistične 
ambulante.

Prav zaradi te bolnišnice so tudi go-
stje hotela Reumal deležni pregledov 
in nasvetov številnih specializiranih 
zdravnikov, ki prihajajo iz fakultete 
za medicino v Sarajevu in poskrbijo za 
zdravstveno plat gostov. Tri dni smo 
v praksi preskušali njihove balneolo-

ške priprave, aparate, bazen, fiziote-
rapevte, maserje..., na koncu pa se je 
vodstvo Reumala z nami posvetovalo 
o tem, kar bi bilo dobro v hotelu prila-
goditi za slovenske upokojence.

In potem se je začel naš upokojen-
ski naval na Fojnico. Večina se odloča 
za tedenski paket. Cene so ugodne, 
učinek vode in terapij očiten, okolje 
nedotaknjeno, okolica polna zgodovi-
ne, ljudje pa pregovorno gostoljubni, 
polni humorja in prostodušnosti, pravi 
balkanski bratje: kadijo, pijejo z nami 
rakijo in nas učijo, da življenje ni samo 
hitenje, da je nestrpnost za starejše lju-
di nezdrava...

Na sejem Alpe Adria so konec janu-
arja prišli v Ljubljano direktor Reumala 
dr. Kapo, primarij bolnice dr. Serhatli-
ja in mlada hotelska piarovka Mersida. 
Kljub zimskim razmeram so trije dnevi 
njihovega obiska minili kot blisk. Obi-
skali so Gorenjsko, Dolenjsko, Sever-
no Primorsko in se na koncu ustavili še 
v Čateških toplicah, slovenski topliški 
rivieri. V društvih upokojencev, ki so 
jih obiskali, so se izkazali z enako go-
stoljubnostjo, kakršne smo deležni mi, 
ko pridemo k njim. 
Lada Zei

ših gostov. Tudi cenovno je v primer-
javi z ostalo ponudbo na naši obali 
zalo ugoden. O letovanju v hotelu 
Delfin je v prejšnji številki solkanske-
ga časopisa 1001 pisal tudi gospod 
Jože Bitežnik.

Podatke o možnostih letovanja in 
o cenah lahko naši člani dobijo v pi-
sarni društva.

Kulturne dejavnosti, fotografski 
krožek

Že v letu 2012 je bila na pobudo 
nekaterih navdušencev ustanovlje-
na gledališka skupina. Po uspešnem 
začetku je delo zastalo in danes ima-
mo samo dve članici, ki se ukvarjata 
z igro. Za večji uspeh je to prema-
lo. Vabimo vse, ki bi radi stopili na 
odrske deske, da se javijo in se jima 
pridružijo. 

V večjem številu so naše članice 
in člani vključeni v Kulturno društvo 
Slavec, kjer delujejo v mešanem pev-
skem zboru, instrumentalni skupini, 
pa tudi v gledališki dejavnosti. 

Zelo aktivna je skupina foto-
grafov, ki je bila pred leti spontano 
ustanovljena. Že več let organizirajo 
izobraževalne sestanke in fotografske 
kolonije. Njihovi uspehi so vidni na 
raznih razstavah v okviru Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Severne 
Primorske, kakor tudi na vsakole-
tnem festivalu za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu v Lju-
bljani, kjer so stalni gostje. Ob leto-
šnjem občnem zboru društva, bodo v 
karavli priredili razstavo svojih naj-
boljših del. 

Z željo, da bi čimbolj zadovoljili 
potrebam in željam naših članov in 
da bi čimbolj častno zastopali naše 
društvo, smo pripravili osnutek pro-
grama dela društva v letu 2014. Pro-
gram dajemo v obravnavo in sprejem 
na občnem zboru, ki bo 29.marca.
Božidar Markič 

Nekaj o Fojnici

človekovih pravic, je bila na obrobju 
tega bosanskega mesteca podpisana 
že leta 1463 in morda je prav zaradi 
tega »ukaza« Fojnica ne glede na vse 
vojne vihre obranila in ohranila drugo 
največjo evropsko zbirko inkunabul, 
knjig napisanih pred letom 1.500. In 
morda je prav ta tradicija »kriva«, da 
je zadnja krvava vojna pustila Fojnico 
skoraj nedotaknjeno, predvsem pa se 
tu ljudje pohvalijo, da je popolnoma 
vseeno, kakšnega rodu si: Srb, Hrvat, 
Bosanec... Tu od nekdaj živijo drug z 
drugim brez večjih nesoglasij in težav.

Morda je tradicija rudnega boga-
stva iz srednjega veka, ko je bila Bosna 
nekaj stoletij najbogatejša evropska 
država, pustila posledice tudi v zavesti 
teh ponosnih ljudi, ki so ohranili do-
stojanstvo in spoštovanje drug do dru-
gega, ne glede na stanje, v katerem so 
se znašli. Fojnica je bila nekoč mesto 
zlata in srebra. Mesto domačih rudar-

Motiv iz hotela Delfin - Izola.

Hotel Reumal - Fojnica.

DU Solkan -  aktivnosti po mesecih v 2014
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PodpornikiPrejeli smoZadnja stran

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

Oblikovanje oglasa: 
dodatnih 50 %
Oddaja oglasnih vsebin za naslednjo 
številko: 1. marec 2014.

Solkanski časopis si lahko 
ogledate tudi na spletni strani 
www.solkan.si.

Obiščite nas tudi na spletu in 
uživajte v barvnih fotografijah 
naših sodelavcev.

Oglaševanje v našem časopisu
Vabimo solkanske podjetnike in 
obrtnike, da oglašujejo  
v 1001-solkanskem časopisu in na 
internetni strani KS Solkan.   
Cenika sta objavljena na straneh 
časopisa in na internetni strani.

Moje ime je Olga Srebrnič –Slokar. 
Sem čistokrvna Solkanka, čeprav živim 
že 40 let v Ljubljani. Zakaj vam pišem? 
Ker komaj čakam, da mi poštar prinese 
Solkanski časopis. Iz napisanih spomi-
nov Andreja Černeta in hvalevrednega 
dela Katarine Vuga veje duh tistega 
časa, ki smo ga kot otroci in odrasli ži-
veli in doživljali v našem Solkanu.

Glede na mojo starost – 79 let, se 
sedaj lahko oziram samo še nazaj in čr-
pam iz skrinje spominov tista dožive-
tja, ki me še danes plemenitijo. Veliko 
likov, ki so v zgodovini Solkana zapu-
stili svoj hvalevredni pečat, je že bilo 
opisanih v vašem časopisu. Solkanci 
smo lahko ponosni nanje!

Kot hči Henrika Srebrniča-Rikota 
in nečakinja Ivana Srebrniča-Ninkota, 
bi želela tudi o njiju kaj povedati. Sta-
rejši Solkanci se ju bodo prav gotovo 
še spominjali, saj sta bila oba zelo de-
javna v kulturnem društvu Jože Srebr-
nič kot pevca in tudi dramska igralca. 
Oba sta bila prava solkanska mizarja. 
Njuno delovanje na kulturnem podro-
čju se je pričelo še pod fašizmom. Spo-
minjam se, kako mi je oče pripovedo-
val o dogodku, ki se je zgodil ob smrti 
pokojnega Lojzeta Bratuža iz Gorice, 
kako so solkanski fantje pod njego-
vim oknom, ko je umiral, peli pesem 
»Kako lepo mi pojo kraguljčki«, ki jo 
je on priredil za slovenski zbor – bil je 
njihov zborovodja. Začudeni pa so bili, 
ker jih karabinjerji, ki so tam stražili, 
niso razgnali. Riko in Ninko sta pričela 
peti v solkanskem cerkvenem zboru, ki 
ga je vodil pokojni Pepi Drekonja, po 
osvoboditvi pa sta pela v zboru društva 
Jože Srebrnič.

Riko je bil tudi masker. Njegov 
kovček je bila posebna roba zame in 
za moji sestrični Ireno in Marčelo. 
Kakšna čudežna paleta barvic, šmink, 
brk, lasulj – vse je tako čudno dišalo. 
Večkrat smo si iz njega kaj sposodile – 
sledil je vik in krik.

Riko je bil strasten ljubitelj zboro-
vskega petja. Nikoli ni zamudil nobene 
vaje in nastopa. Pel je tudi v kvartetu 
Zavratnik, po domače Štrambiči s 
postaje. Na stara leta je oglušel in mi 
smo mu nagajali rekoč, kako pa veš kaj 
pojete? Odgovoril je, da se je naučil iz 
ustnic drugih pevcev razbrati besedi-
lo – melodijo pa je itak poznal. Stric 
Ninko se je odlikoval tudi kot igralec. 
Posebno smo se mu nasmejali kot Kr-
javlju v Desetem bratu.

Meni osebno sta odprla vrata v svet 
kulture in vcepila spoštovanje do slo-
venskega jezika in okrepila nacionalno 
zavest, ki nam je bila v času fašizma 
poteptana. Zato sem jima še danes zelo 
hvaležna. 

Oba brata sta imela skupno mizar-
sko delavnico pri Albini. Delala sta do 
njune skupne smrti v razdobju treh 
dni. Skupaj sta delala, pela, igrala, sku-
paj sta šla v penzijo in skupaj odšla v 
onostranstvo. Mislim, da ju je njuna 
mati Marija poklicala k sebi, da bi še 
tam bila vedno skupaj. 

Toliko o bratih Srebrnič, da bi kot 
dva mala kamenčka dopolnila sliko o 
kroniki Solkana in Solkancev v mozai-
ku, ki ga vaš časopis gradi.
S spoštovanjem!  
Olga Srebrnič -Slokar

DAROVALCI ZA ČASOPIS

V letu 2013 so darovalci darovali 
4.153 eur. V mesecu novembru in 
decembru so darovali:
Dušan Bašin, Dominik Belingar, 
Viljem Figel, Majda Kodermac

NOVOLETNE OBDARITVE
starejših krajanov in skupin ljudi, ki 
potrebujejo našo pozornost,  
so omogočili:
Cvetličarna Anita Flajs s.p. , Solkan
MEDI-GO, trgovina Nova Gorica
NATURAL  JUST d.o.o. Nova Gorica
VALMAR d.o.o. Nova Gorica
Učenci OŠ Solkan so starejšim 
krajanom izdelali vizitke.

BOŽIČNI KONCERT,  
ki je bil 26. 12. 2013 v solkanski 
cerkvi  so omogočili:
MINI GO d.o.o. Nova Gorica
Cvetličarna Pod koloncami, Solkan
IPOD d.o.o. Nova Gorica
Pavel Brumat, Solkan
Restavracija PRIMULA, Solkan

OBDARITEV STAREJŠIH 
KRAJANK ob dnevu žena  
in materinskem dnevu je omogočilo:
VRTNARSTVO KORSIČ iz Solkana
Učenci OŠ Solkan so izdelali vizitke 
za starejše krajanke.

Na KS Solkan dobivamo pripombe, 
da so pločniki in travnate površine 
onesnaženi s pasjimi iztrebki.

Zato vse lastnike psov prosimo naj 
pazijo na svoje pse na sprehodih in 
naj poskrbijo, da njihovi ljubljenčki  
ne bodo onesnaževali okolja (obvezna 
uporaba vrečk).

Kamenčka  
v solkanskem 

mozaiku

Rešitev v naslednji številki

Taraxacum officinale

Obvestilo 
lastnikom psov

Sprehajalci in kolesarji ob Soči se na-
dejajo, da bo kmalu dokončana daljin-
ska kolesarska povezava Solkan-Plave, 
ki jo iz programa »Naložba v vašo pri-
hodnost« sofinancirata EU, Evropski 
sklad za obnovo in razvoj, in  RS – Mi-
nistrstvo za infrastrukturo in prostor. 
Pot, na katero se bomo zaenkrat lah-
ko vključili s sabotinske ceste, poteka 
večji del ob železnici in delno koristi 
traso stare in že zapuščene poti, ki jo je 
k življenju obudila gradnja vodovoda 
iz Mrzleka preko jeza HE Solkan do 
črpališča Prelesje. To pot že zdaj upo-
rabljajo številni rekreativci, zagotovo 
pa bo vožnja po njej prijetnejša, ko bo 
trasa prevlečena z asfaltom. Zdajšnja 
gradnja je le del mnogo daljšega odse-
ka Predel – Nova Gorica, ki bo zagoto-
vo prava poslastica za vse uporabnike. 
V nadaljevanju na našem koncu naj bi 
dobili tudi nov most čez Sočo, pot pa 
se bo nadaljevala tudi proti Štmavru in 
Pevmi, kjer bo iz ozkega in senčnega 
kanjona med Sabotinom in Sveto goro 
stopila med osončene briške griče, po-
sajene z vinsko trto. Zanimivosti ob 
tej novi kolesarski poti so številne: po-
drobneje jih bomo predstavili v junijski 
številki. TG

Daljinska kolesarska pot

(Foto: TG) (Foto: TG)


