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Spoštovane krajanke in 
dragi krajani Solkana!

Prva številka Solkanskega 
časopisa v letošnjem letu prinaša 
pogled nazaj, ki je zajet v Poročilu 
o delu KS Solkan, pa tudi upajoč 
pomladni pogled naprej. Člani 
sveta KS smo mnenja, da ne bomo 
jamrali, da kako ni denarja, pač pa 
se bomo trudili po svojih najboljših 
močeh. Pomlad je obet novega 
začetka, ko se narava odeva v 
zeleno in beli cvetovi zvončkov 
in mandljevcev pa rumeni cvetovi 
forzitije in trobentic nakazujejo 
njen razmah v vsej sijoči lepoti.

Februar smo posvetili 
kulturi, Rastoči knjigi in obisku 
predsednika države g. Boruta 
Pahorja, marec zaznamujeta dva 
ženska praznika in letos tudi velika 
noč, največji krščanski praznik, ki 
nam prinaša tudi razstavo pirhov v 
pomembnem svetišču na Sveti Gori. 
Bodimo ponosni na 27. april, dan 
upora proti okupatorju, saj smo kot 
narod dokazali svoj pogum: nismo 
se spraševali o naši majhnosti in se 
s tem uvrstili med protifašistične 
države, na stran zmagovalcev. 
Praznik dela 1. maj bi morali 
spoštovati in mu dati vrednost, ki 
jo je že imel, saj je pravica do dela 
in zaslužka osnova naše eksistence 
in neodvisnosti. Skoraj pozabljamo 
na veličastni dogodek, 9. maj, dan 
zmage nad nacifašizmom, ki nam v 
času, ko se ponovno krepijo skrajno 
desničarska gibanja v Evropi, pove, 
kako pomembne so vrednote: 
strpnost, svoboda, sožitje, enakost, 
prijateljstvo…

Vsak praznik nosi svoje 
sporočilo, pomembno je, da ga 
znamo sprejeti in se iz zgodovine 
učiti, da ne bi ponavljali napak. 
Praznike, ki so vam blizu, praznujte 
v veselju, v našem vsakdanu pa se 
skušajmo vsak zase potruditi po 
svojih najboljših močeh, da kaj 
dobrega storimo za skupnost, za 
naš kraj in ne nazadnje za našo 
domovino.
mag. Darinka Kozinc,  
predsednica Sveta KS Solkan

Drage Solkanke in Solkanci!

Na pobudo predsednice Sveta 
KS Solkan mag. Darinke Kozinc 
sem sprejela uredništvo lokalnega 
četrtletnika 1001-solkanski časopis. 
Nekoliko s strahom, saj prevzemam 
nasledstvo Tonija Gomiščka, novinarja 
in Solkanca, in se ob tem podajam v 
zame povsem nove »novinarske« vode. 
Naj se na tem mestu Toniju in vsem, ki 
so me spodbudili in obljubili pomoč, 
zahvalim za prijaznost in nasvete, 
s katerimi so mi olajšali prevzem 
Solkanskega časopisa. Sama namreč 
nisem ne novinarka ne Solkanka – sem 
pa »solkanska nevesta«, kot bi rekli po 
domače, in moževa solkanska družina je 
postala tudi moja. In hvaležna sem noni 
Ani (svoji tašči, ki mi je nadomestila 
prezgodaj umrlo mamo), pa Radici, 
Davidu, Branku, Tomažu, Vladimirju 
in Nives in vsem številnim članom 
Brjəžgarjəvə familjə, da so me sprejeli 
medse in me tako rekoč posvojili. S 
Solkanom je zaznamovana tudi moja 
poklicna in strokovna pot – moj prvi 
ravnatelj in če lahko tako rečem - prvi 
mentor na muzejski poti je bil dr. 
Branko Marušič, Solkanec, in moja 
prva muzejska naloga je bila razstava 
o solkanskih mizarjih v prostorih KS 
Solkan. Pri tem mi je veliko pomagal 
Bruno Zavrtanik, prav tako Solkanec 
od glave do pet. Solkanski mizarji 
so nato dolga leta spremljali mojo 
poklicno pot in zelo vesela sem bila, 
ko se je v Solkanu končno našel 
prostor za muzejsko zbirko solkanskih 
mizarjev, kjer se, ne le s predmeti, 
fotografijami in pisano besedo, pač 
pa tudi z aktivnim prenosom znanja 
in veščin mizarskega dela ohranja 
snovna in nesnovna kulturna dediščina 
solkanskega mizarstva. Bogato splošno 
kulturno in društveno življenje lokalne 
skupnosti je tisto, ki kraj povezuje in 
mu daje svojo identiteto. Vse to bo 
našlo svoje mesto v lokalnem časopisu 
– ta je neke vrste kronika kraja in 
ljudi, tistih, ki v kraju stalno živijo in 
tistih, ki so s krajem po družini ali po 
prijateljstvu povezani. Upam, da bomo 
vsi skupaj oblikovali časopis, ki nas bo 
povezoval in nam bo v veselje.
mag. Inga Miklavčič Brezigar  

Solkan bogatejši za troje 
umetniških del

V četrtek, 25. februarja, še v me-
secu kulture, če lahko tako poime-
nujemo februar, smo se zbrali v atri-
ju pri hiši (muzejska zbirka mizarstva 
in zbirka 1. sv. vojne) na Soški cesti, 
kjer je svoje mesto dobil kip iz na-
brežinskega kamna, posvečen 1. sve-
tovni vojni, prvi od treh kipov, ki jih 
je Solkanu poklonil Štandrež.

Prireditev v atriju je v smiselno in 
kulturno zaokroženo celoto pove-
zala Vesna Bašin, članica Sveta KS. 
Odprtja kipov so se množično ude-
ležili predstavniki javnega življenja 
iz Štandreža in Gorice. Ob tem kipu 
smo javnosti predali troje umetniških 
del. Kipi so nastali na odmevni in že 
tradicionalni štandreški prireditvi 
Skultura, kjer se vsaki dve leti na 
kiparskem tednu zberejo italijanski, 
slovenski, avstrijski, hrvaški in tudi 
kiparji drugih narodnosti. Krajevni 
kulturni delavci iz Štandreža so si 
leta 2000 zamislili najprej združe-
nje Skultura 2001 in nato še orga-
nizacijo kiparske delavnice s tem 
imenom. Organizatorjem je v vseh 
teh letih uspelo navezati tesne stike 
z Akademijo za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani, s šolo za 
izdelavo mozaikov iz Spilimberga in 
predstavniki beneške akademije. 

Iz bogate zbirke kipov je Štandrež 
najprej poklonil kip, posvečen prvi 
svetovni vojni, ki si ga je zamislil 
Stefan Jus kot pokončno kamnito 
skulpturo z navpično razpoko, simbo-
lom razdejanja po vihri prve svetovne 
vojne. Umetnici Maria Eterna Baratta 
in Aurora Follini sta razpoko ovili z 
mozaičnimi obvezami, ki so v spo-
dnjem delu temnejše in predstavljajo 
zemljo in kri, v zgornjem delu pa so 
obveze redkejše in svetlejših barv, kar 
predstavlja upanje in mir. Pri izdelavi 
mozaika je občasno sodelovala tudi 
Giulia Crainich. Pri pripravi osnut-
ka za izdelavo mozaika so sodelovali 
člani Kamnoseške skupine Manče: 
Florjan Bajc, Marinka Bolko, Igor 
Ličen in Marjan Polanc.

Marjan Breščak, duša in motor 
kiparskih srečanj, je bil pripravljen 
Solkanu odstopiti še dva kipa, ki smo 
ju lahko sami izbrali. Pri izboru smo 
sodelovali predsednica KS Solkan 
Darinka Kozinc, arhitekt Vinko 
Torkar in predsednik komisije za stike 
z zamejci Branko Belingar. Odločili 
smo se še za kamniti kip Nike Šimac, Nika Šimac, PHOSPHOROS (Foto: Viki Šuligoj)

Foto: Marjan Polanc

kiparke iz Nove Gorice, ki se je šo-
lala v Benetkah. Njen kip z imenom 
PHOSPHOROS je iz ploščatega kra-
škega kamna z okroglo odprtino, 
obdano s steklenimi drobci iz muran-
skega stekla rumenkasto oker barve. 
Pri kipu gre za simbolično mitološko 
vsebino, skulptura vpija svetlobo in 
jo sprošča. Sporočilo kipa je: vsak 
človek nosi v sebi neko znamenje, a 
se tega ne zaveda. Ko je kip čakal v 
parku na postavitev, so izginili vlož-

ki iz stekla in tako je avtorica morala 
ponovno seči po dletu, prostor za za-
časni atelje pa je brezplačno odstopilo 
podjetje Pintaršped. 

Tretji kamniti kip, poimenovan 
MOŠKI IN ŽENSKA, je podoba 
moškega in ženske v enem kosu, 
ujeta v zaključeno celoto, v objemu 
in popolnosti. Avtor je Drago Vit 
Rozman, kipar iz Ljubljane.

Kip Nike Šimac je arhitekt Vinko 
Torkar umestil v solkanski park, v 
središče parka ob peščenem krogu, 
medtem ko stoji treti kip MOŠKI IN 
ŽENSKA na Trgu Jožeta Srebrniča 
nasproti stavbe Krajevne skupnosti. 
Nad potekom gradbenih del in ure-
ditve okolice je skrbno bedela člani-
ca Sveta KS Solkan Dorica Golob.

Vsi trije kipi tvorijo nekakšen tri-
kotnik in so prva umetniška dela, po 
dolgih letih postavljena v javni pro-
stor (zadnje kipe v Novi Gorici je 
postavljal še HIT, veliko protestov je 
povzročil kip z glavami na Erjavčevi 
ulici), v Solkanu pa sploh prvi kipi, 
ki niso namenjeni obeleževanju spo-
minskih obletnic, pač pa ustvarjanju 
enotnega slovenskega kulturnega 
prostora s Slovenci v Italiji.
dk

Stefan Jus, Simbol prve svetovne vojne 
(Foto: Marjan Polanc)

Drago Vit, MOŠKI IN ŽENSKA   
(Foto: Viki Šuligoj)

Prvi znanilci pomladi (Foto: K. Vuga)
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KS Solkan 

Krajevna skupnost Solkan v letu 2015
Leto je naokrog in čas je za pregled 

opravljenega dela v našem kraju v 
prejšnjem letu. Dela je bilo kar pre-
cej in uspešno so bile realizirane vse 
načrtovane prireditve po programu 
Krajevne skupnosti, prav tako naloge 
na področjih urejanja kraja in življe-
nja v njem. 

Solkan kot starodavno naselje 
je bil v pisnih virih omenjen že leta 
1001, kar je še danes opazno v za-
puščini ter kulturnem izročilu kraja. 
Statut Mestne občine Nova Gorica 
v 6. členu določa na območju občine 
organizirane ožje dele občine - krajev-
ne skupnosti. KS Solkan je ena izmed 
19 krajevnih skupnosti, ki pa je po 
številu prebivalcev in gospodinjstev 
(3272) druga največja skupnost v Me-
stni občini Nova Gorica (MONG). 
Kot primestna KS se srečuje z vrsto 
problemov, ki so v pristojnosti Me-
stne občine Nova Gorica predvsem 
na področju urejanja prometa, okolje-
varstva in komunalne problematike. 
Ti problemi se ne zaključijo na mejah 
krajevne skupnosti, pač jih rešujemo 
skupaj z organi Mestne občine.

Največ časa smo v letu 2015 po-
svetili dokončanju sanacije žarnega 
pokopališča, ureditvi atrija ob poslo-
vilni dvorani, dokončanju ureditve 
prostorov muzejske zbirke solkanskih 
mizarjev in prve svetovne vojne ter 
upravljanju športne cone. Sodelovali 
smo pri urejanju karavle ter reševanju 
in posredovanju tekoče problematike, 
ki jo je potrebno vsakodnevno reše-
vati. Vse to ima svojo osnovo v de-
lovnem in finančnem planu KS za leto 
2015 ter se je  odražalo tudi  v progra-
mu dela Sveta KS, odborov in komisij. 
Svet KS je imel v okviru svojega dela v 
letu 2015 deset rednih sej.

 Začrtane programe na kulturnem 
in socialnem področju smo v celoti 
izpeljali. Poudariti moramo predvsem 
uspešno delovanje društev v Solka-
nu, ki smo jih uspeli povezati med 
seboj in tudi s krajevno skupnostjo 
ter pomembno prispevajo k utripu in 
dogajanju v kraju. Poleg finančnega 
plana za leto 2015 je bil v osnovo za 
delovanje krajevne skupnosti vključen 
tudi proračun in rebalans MONG ter 
na podlagi tega sprejet program ak-
tivnosti Sveta, odborov ter komisij. 
Določene naloge izhajajo iz dolgoroč-
nega programa in programa investi-
cij, aktivnosti na teh področjih pa so 
odvisne od sredstev, ki jih dobimo od 
Mestne občine, sponzorskih in lastnih 
sredstev. Želimo poudariti, da smo 
s sredstvi racionalno in gospodarno 
ravnali in se trudili doseči čim boljše 
učinke.

Krajevna skupnost Solkan je etažni 
lastnik objekta na C. IX. korpusa 46, 
lastnik objekta na Soški 29-31, kom-
pleksa nekdanje solkanske karavle (ki 
ga imata v brezplačni uporabi Dru-
štvo upokojencev Solkan in Kotal-
karski klub Perla), zemljišča žarnega 
pokopališča, parkirnega prostora za 
domom KS, parcele na Trgu M. A. 
Plenčiča ter gozda v Skalnici. Krajev-

na skupnost ima tudi stavbno pravico 
v športni coni Žogica. Z lastnino od-
govorno gospodari, zato prostore, ki 
so primerni za uporabo, daje v najem. 

Želeli bi izpostaviti dva primarna 
problema, ki zadevata naše krajane 
in bi se kot prioriteta morala izvesti 
v letošnjem letu, saj je težko razumlji-
vo, da še nista urejena. Prvi je ureditev 
vodovoda na Prevalu do stanovanjske 
hiše in gostilne, drugi pa priključitev 
treh stanovanjskih hiš na C. IX. kor-
pusa na kanalizacijo.

Na osnovi programa dela za leto 
2015 smo skoraj v celoti uresničili ti-
ste cilje, katerih realizacija je vezana 
na lastna sredstva. To je ureditev po-
kopališča in okolice, izdelana je bila 
programsko prostorska preveritev 
območja nekdanje solkanske karavle, 
dokončanje prostorov muzejske zbir-
ke solkanskih mizarjev in muzeja prve 
svetovne vojne, izvedene so bile v 
celoti vse prireditve in izdane vse šte-
vilke časopisa po programu, izpeljali 
smo vse aktivnosti s socialnega podro-
čja iz našega programa.

Skrbeli smo za objavo podatkov na 
internetni strani Krajevne skupnosti 
Solkan in razširili sodelovanje z za-
mejci, predvsem z občinama Štmaver 
in Štandrež.

Investicije in investicijsko vzdrže-
vanje stvarnega premoženja

Dokončali smo investicijo za adap-
tacijo prostora, namenjenega za mu-
zejsko zbirko solkanskih mizarjev in 
prve svetovne vojne v objektu na So-
ški cesti 31, predvsem prostore v pr-
vem nadstropju, kjer je mesto dobila 
muzejska zbirka prve svetovne vojne 
Roka Boltarja,  in ob krajevnem pra-
zniku prostor predali namenu z odpr-
tjem na novo postavljene zbirke.

Izdelana je bila programsko pro-
storska preverba območja nekdanje 
solkanske karavle. V objektu kotalka-
lišča smo namestili fotografije solkan-
skega mostu.

Nabavljena je bila klimatska na-
prava za krajevno knjižnico Solkan, 
ki ima prostore v domu Krajevne sku-
pnosti Solkan in velja za najbolj obi-
skano izmed vseh krajevnih knjižnic v 
Mestni občini Nova Gorica.

Cilj: poleg muzejske zbirke prve 
svetovne vojne in mizarske delavnice 
v istem objektu bomo v letu 2016 po-
stavili še razstavo o solkanskem mostu 
in turistično pisarno, ki se bo preselila 
s Ceste IX. korpusa 46. S tem bomo 
dobili v kraju kompleks za turistične 
oglede, ki zajema poleg navedenega 
objekta še dva objekta v neposredni 
bližini in sicer znameniti solkanski 
most in pokopališče iz prve svetovne 
vojne, ki ga je potrebno kompleksno 
umestiti v turistično ponudbo, obe-
nem pa še spominsko obeležje pl. So-
čebranu, pomnik padlim Solkancem v 
drugi svetovni vojni in Bevkov grob 
na solkanskem pokopališču. Prav 
tako načrtujemo obeležitev zbirališča 
tolminskih puntarjev, ki je bilo prav 
na tej lokaciji, in obeležitev prostora 
cerkve sv. Roka. Kaže se tudi potreba 
po širitvi krajevne knjižnice, ki je zelo 
utesnjena.

Iz občinskega proračuna MONG 
za ta namen nismo prejeli sredstev, in-
vesticije so bile financirane izključno 
iz lastnih sredstev KS. 

Delovanje Krajevne skupnosti 
Solkan

Delovanje KS je delno že opisano v 
uvodnem delu poročila. V okviru de-
lovanja KS so potekale tudi aktivnosti 

na področju komunalnih, gradbenih 
zadev in cestne infrastrukture, ekolo-
gije, socialne dejavnosti, potekalo je 
sodelovanje z društvi in s Slovenci v 
Italiji. 

Področje komunalnih, gradbenih 
zadev in cestne infrastrukture
Sodelovali smo:

- pri izvedbi kanalizacije in javne 
razsvetljave v Ul. M. Štrukelj, z ure-
janjem lastniških deležev ter mejnikov 
in vložitvijo pripomb glede kvalitete 
izgradnje,

-pri osvetlitvi ekološkega otoka na 
Trgu M. A. Plenčiča,

-pri načrtovanju prometne uredi-
tve Solkana,

-pri izgradnji komunalnega omrež-
ja,

-pri preselitvi zbirnega centra za 
kosovne odpadke,

-pripravi OPPN (Občinski podrob-
ni prostorski načrt) Kamnolom,

- pri prometna ureditev,
-pri usmeritvah TUS (Trajnostni 

urbani strategiji MONG)
-pri izdaji mnenja KS ob prodaji 

nepremičnin MONG.
Na področju prometa, komunal-

nih zadev in ekologije je še veliko ne-
rešenega.

Področje ekologije 
Spremljali smo zlasti nezadovolji-

vo urejene ekološke otoke in na to 
opozarjali upravljalce. Spremljali smo 
problematiko kamnoloma, z Livarno 
Gorica smo v kontaktu. Prav tako 
smo MONG ponovno opozorili na iz-
tekanje fekalij v Sočo v Kajak centru.

Področje socialne dejavnosti, 
sodelovanje s Slovenci v Italiji in 
z drugimi lokalnimi društvi

V januarju smo obiskali in obdarili 
krajanko Solkana za njen 100. rojstni 
dan. V marcu smo obiskali in obdarili 
vse oskrbovanke iz Solkana v Domu 
upokojencev, varovanke Materinske-
ga doma v Solkanu ter krajanke stare 
nad 90 let, ki živijo doma. Pred ve-
likonočnimi prazniki smo obiskali in 
obdarili varovance VDC Solkan in 
krajana v VDC Stara Gora.

Skupaj z DU Solkan smo v okto-
bru organizirali srečanje starejših 
krajanov starih nad 80 let v Hotelu 
Sabotin. Nosilec organizacije je bila 
lani KS. 

Pred božično-novoletnimi prazniki 
smo obiskali in obdarili naše krajane 
v DU, jubilante, stare 80 in 90 let ter 
krajane nad 90 let, ki živijo doma, va-
rovance VDC Solkan in našega kraja-
na v VDC Nova Gorica, varovanke in 
otroke v Materinskem domu v Solka-
nu ter zapornike.

Sodelovali smo tudi s Centrom za 
socialno delo Nova Gorica in Do-
mom upokojencev Nova Gorica pri 
reševanju problematike.

Sodelovali smo z društvi, ki imajo 
sedež oz. delujejo v Solkanu: KK SE, 
KK (Kotalkarski klub) Perla, Mažo-
retnim društvom, TD Solkan, KD 
Slavec, RIRDS, DU Solkan in Čebe-
larskim društvom Nova Gorica. Z 
društvi smo sodelovali pri prireditvah 
oz. drugih aktivnostih in organizira-
li z njihovimi predstavniki srečanje v 
mesecu januarju.

S Slovenci v Italiji še vedno sode-
lujemo s Štmavrom, sodelovanje smo 
razširili tudi na Štandrež, kjer so nam 
podarili tri umetniške skulpture - 
kipe, ki smo jih umestili na tri lokacije 
v Solkanu.

Cilji: urejanje in spremljanje eko-

loške problematike (Livarna, kamno-
lom, ekološki otoki...), tesnejše so-
delovanje z društvi in javnimi zavodi 
v Solkanu, sodelovanje z Domom 
upokojencev, umestitev Medgenera-
cijskega centra in Centra za pomoč 
na domu, sodelovanje s čebelarji in 
inštitutom Potencial pri »zelenih« vse-
binah, skrb, da dobijo krajani zdravo 
pitno vodo in urejeno kanalizacije.

Prireditve in praznovanja
Uspešno so bile realizirane vse na-

črtovane prireditve po programu KS: 
krajevni praznik, koncert sakralne 
glasbe ob krajevnem prazniku v ba-
ziliki na Sveti Gori, odprtje muzejske 
zbirke I. svetovne vojne, božični kon-
cert.

Sodelovali smo pri prireditvah, ki 
jih organizirajo društva in druge orga-
nizacije s sedežem v Solkanu: bili smo 
soorganizatorji proslave ob Prešerno-
vem dnevu in pri koncertu češkega pi-
halnega orkestra in mažoretk iz Ostra-
ve, koncertu ženskega pevskega zbora 
Kombinat, prireditve Pesem pod lipo, 
sodelovali pri odprtju razstave RIRDS 
ob krajevnem prazniku (Okus oblike) 
in pri pripravi mednarodne razstave 
jaslic na Sveti Gori.

Nabavili smo tudi nekaj novih  
vrtnih garnitur za prireditve.

Cilj: ohraniti prireditve, zlasti 
krajevni praznik na doseženem nivo-
ju in ga izboljšati. Vključili smo se v 
praznovanja MONG ob Lutkovnem 
letu, posvečenem Milanu Klemenči-
ču, lutkarju in slikarju, rojenemu v 
Solkanu (Lutkovna predstava v orga-
nizaciji KD Slavec, obnova plošče…). 
Ob 110-letnici solkanskega mostu in 
Bohinjske proge urediti stalno razsta-
vo te izjemne gradbene znamenitosti, 
primerno osvetlitev, ureditev za ogle-
de, likovni ekstempore, objava član-
kov v solkanskem časopisu avtorja 
Gorazda Humarja.

Komunalni objekti v KS - pokopa-
lišče in poslovilni objekti

Načrtovana dela smo izpeljali, kot 
je bilo načrtovano. Za investicijsko 
vzdrževanje je bil porabljen pretežni 
del sredstev iz prejšnjih let.

Dokončali smo sanacijo žarnega 
pokopališča ter uredili zelenico ob 
žarnem pokopališču, atrij ob poslo-
vilni dvorani, grobnico NOB na po-
kopališču, dopolnjevali spominski 
kotiček z imeni umrlih, ki nimajo 
svojega groba na pokopališču, očistili 
staro mrliško vežico. Skrbeli smo za 
tekoče vzdrževanje in upravljanje po-
kopališča.

Cilj: ureditev celotnega kompleksa 
in okolice pokopališča.

 Solkanski časopis
Izdane so bile štiri številke Solkan-

skega časopisa. 
Viri sredstev, namenjenih za izda-

jo  časopisa, ne zadoščajo za pokritje 

vseh izdatkov, zato smo se posvetili 
tudi racionalizaciji stroškov. 

Cilj: izdajati lokalno glasilo kot do 
doslej in skrbeti za pokritje lokalnih 
vsebin.

Vzdrževanje športne cone
V preteklem letu smo v športni 

coni Žogica redno vzdrževali vsa igri-
šča in okolico. Igrišča trži po posebni 
pogodbi najemnik gostinskega lokala.

Cilj: urediti športno cono po zah-
tevah sodobnega časa in jo narediti 
čim bolj privlačno za uporabnike.

 
Zaključek 

Svet KS Solkan je na seji 25.2. 
2016 o predloženem gradivu razpra-
vljal in sprejel zaključni račun in po-
slovno poročilo za leto 2015.

V letu 2015 smo zastavljeni plan, 
ki je vezan na aktivnosti Sveta KS, 
dosegli, sproti smo reševali aktualno 
problematiko in nanjo opozarjali tudi 
ustrezne službe in župana MONG. 
Edina investicija MONG v Solkanu, 
ki se je zaključila v letu 2015, je bila 
sanacija dela Ulice Milojke Štrukelj, 
drugi del te ulice še čaka. Prav tako še 
vedno, kljub obljubam, ni realizirana 
prometna ureditev oz. prometna štu-
dija območja, ki vključuje ulice, v ka-
terih je bilo največ težav, npr.: Šolska 
ulica in Ulica Borisa Kalina. Svet KS 
se je posvetil tudi dolgoročni strategiji 
gospodarstva in turizma, saj menimo, 
da lahko pobude za nadaljnji razvoj 
lahko pridejo tudi iz ožjega okolja. V 
Svetu KS podpiramo tudi dejavnosti 
na področju kulture in umetnosti kot 
način vračanja k vrednotam (Rastoča 
knjiga Solkan…), širitev krajevne knji-
žnice, urejanje statusa krajevnih mu-
zejev. V letošnjem letu bomo obeležili 
tudi 110-letnico solkanskega mostu, 
izjemnega objekta v svetovnem me-
rilu, ki ga moramo urediti (osvetlitev, 
okolica…) in ga primerno umestiti v 
turistično ponudbo. V kraju pripra-
vljamo stalno razstavo o Solkanskem 
mostu. Menimo tudi, da je s pripravo 
OPPN Staro jedro potrebno nadalje-
vati in kraj subtilno urejati v skladu z 
njegovo zgodovino. Pereče probleme 
s kanalizacijo in pitno vodo je potreb-
no rešiti čimprej.

Nadaljevali bomo tudi z urejanjem 
Karavle in pokritega objekta kotalka-
lišča, menimo, da moramo na tem me-
stu ustvariti medgeneracijski center, 
urediti tudi vsaj nekaj otroških igral 
(plezalna stena, talni trampolin…), da 
razbremenimo igrišče v parku zaradi 
pritožb sosedov, obenem pa v sode-
lovanju z drugimi uporabniki dodati 
nove zanimive vsebine. 

Zaključni račun je realen prikaz 
dela, prizadevnosti, stanja in celotne 
dejavnosti KS Solkan, ki v letu 2015 
žal odraža odsotnost sredstev za inve-
sticije iz občinskega proračuna. 
mag. Darinka Kozinc,  
predsednica Sveta KS Solkan

                                 

Delo Mestnega sveta MONG  
in Liste za Solkan v letu 2O15 

Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica se je konstituiral 5.11.2014 in 
šteje 32 svetnikov. Pred konstituira-
njem so se oblikovale svetniške skupi-
ne. Ena izmed njih, ki je v Mestnem 
svetu najmočnejša, je svetniška skupi-
na SOČA, ki šteje osem svetnikov. Se-
stavljajo jo:
Lista Roberta Goloba: Robert Golob 
in Mirjam Bon Klanjšček
Lista Trnovsko-Banjške planote: Edbin 
Skok in Ljubka Čargo
DESUS: Aleš Dugulin
Lista obrti in podjetništva: Marko Tri-
bušon
Lista povezani za Goriško: Tadej Pišot
Lista za Solkan: Jožef Leban

Vodja navedene svetniške skupine 
je Jožef Leban. Lista ima tudi podžu-
pana Marka Tribušona. Drugi podžu-
pan oz. podžupanja izhaja iz Solkana z 
liste Mateja Arčona, to je Ana Zavrta-
nik. Prav je, da osvežimo spomin, kdo 
vse sestavlja Mestni svet poleg že ome-
njene svetniške skupine Soča:

Lista Mateja Arčona 7 svetnikov
Lista Goriška.si 5 svetnikov
SD 4 svetnike
SDS 3 svetnike
SMC 2 svetnika

Zveza za Primorsko 1 svetnik
Lista za podeželje 1 svetnik
Lista Mirana Mullnerja 1 svetnik
Mestni svet ima 9 komisij in odbo-

rov. V vseh odborih in komisijah je pet 
članov iz Solkana. Svetniška skupina 
Soča je, vključno s svetniki iz Solkana, 
zastopana z 10 člani. Do konca leta 
2015 je Mestni svet imel 15 sej, od 
tega 11 rednih, 3 izredne in eno kon-
stitutivno.

Največ časa je Mestni svet posve-
til proračunu in rebalansu proračuna. 
Precej časa je posvetil tudi odmevni 
zadevi Stanovanjskega sklada. Do-
segel je, da je bila zamenjana predse-
dnica nadzornega sveta in direktorica 
Sklada. Svetniki smo se veliko ukvar-
jali z določitvijo cen javnih zavodov, 
ustanov in podjetij. Sprejet je bil tudi 
nov Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč, ki je s kasnejšimi po-
pravki postal bolj življenjski in realen. 
V postopku je tudi podelitev koncesije 
za prevoz v mestnem prometu, ki ima 
osnovo v novo sprejetem odloku.

Največji zalogaj MONG je bila či-
stilna naprava, ki je bila uspešno zaklju-
čena. Naprava je bila nujno potrebna 
in je angažirala skoraj vsa sredstva pro-
računa za leto 2015 in 2016. Svetniki 

poskušamo urediti odnose z Univerzo 
v Novi Gorici. V ta namen smo sprejeli 
sklep, da se za potrebe Univerze name-
nijo zemljišča ob Kornu v Novi Gorici. 
Upamo in želimo si, da bi bila Nova 
Gorica še naprej univerzitetno mesto. 
Pričela pa naj ureditev Prvomajske 
ulice, vključno s krožiščem pri Super-
novi. Kljub pomanjkanju sredstev smo 
solkanski svetniki dosegli, da se bo v 
kratkem začelo urejati zunanje igrišče 
ob solkanski osnovni šoli. Sledi še sa-
nacija šolske telovadnice.

Svetniška skupina Soča je v svoj 
program dela v tem mandatnem ob-
dobju, ki ga je posredovala ustreznim 
službam in županu MONG, vključila-
še:

Celostna ureditev kompleksa Kara-
vle, ki naj zajame tudi DINOS in SIA;

poglobitev podvoza ceste pod žele-
zniškim nadvozom ob Livarni.

Skupaj z drugimi solkanskimi sve-
tniki pa celostno ureditev prometa v 
Solkanu (v okviru celostne ureditve 
prometa v MONG).

Pomoč KS Solkan pri realizaciji 
ostalih načrtov.
Jožko Leban
mestni svetnik MONG,  
vodja svetniške skupine SOČA

KS Solkan 

Poročilo o delu

Šepet pomladi

Na topel sončen dan smo v Solkanu 
na pokritem kotalkališču na prav 
poseben način pozdravili prihod po-
mladi. Letos smo naši tradicionalni 
prireditvi Šepet pomladi, ki se odvi-
ja skupaj s TD Solkan že peto leto 
zapored, dodali misel: »Združeni v 
glasbi in plesu«. V veliki knjigi, ki 
je bila del scene, sta napovedovalca 
Sofija in Izidor prebrala vse, ki so s 
svojim nastopom pričarali pravo po-
mladno vzdušje. Zanimivo je bilo, da 
so vsi nastopajoči kakorkoli poveza-
ni z našo šolo. Nekateri so v prete-
klosti sedeli v šolskih klopeh, drugi 
so starši učencev, spet tretji so na 
šoli zaposleni. Več kot 100 pevcev in 
pevk Vokalnega ansambla Reunion, 
ki so se s petjem prvič srečali že v 
otroštvu prav na solkanski OŠ in so 
po mnogih letih svoje glasove zopet 
združili, so nam skupaj z otroškim 
pevskim zborom ubrano zapeli in 
nas popeljali v sam vrh prireditve. 

         Vesele
velikonočne
  praznike

         Vesele
velikonočne
  praznike

Poklon Francetu Bevku

Ob dnevu kulture, 8. februarju, se 
Goriški literarni klub Govorica že tra-
dicionalno pokloni Francetu Bevku, 
ki je poleg  Simona Gregorčiča za Pri-
morce najpomembnejši človek, pisatelj 
in antifašist. Komemoracija ob njego-
vem grobu na solkanskem pokopališču 
je letos potekala že šestič zapored. 

Darica Leban je prebrala odlomek 
iz povesti o kaplanu Martinu Čeder-
macu, Marija Mercina in Darinka 
Kozinc izbor iz Prešernovih Gazel, 
Rajko Slokar pa je dodal nekaj svojih 
»puščic«.

DK

Foto: Dorica Golob

Četrtošolec Rok Šuligoj je pogumno 
raztegnil svojo harmoniko in ob 
spremljavi očeta Petra na klarinetu 
poskočno zaigral. Skupinica učen-
cev, ki obiskuje krožek e-novinar, je 
nežno zapela ob spremljavi Taje in 
Tadeje na kitari. Drugošolci so ples 
resno vzeli in se ob glasbi prisrčno 
zavrteli, tudi tretješolci so poskočno 
zaplesali ob zvokih francoske polki-
ce. Ples je glasba, ki jo lahko vidiš in 
ples je pesem v gibanju. Tako se nam 
je predstavila tudi Folklorna skupi-
na Kal nad Kanalom. Ustanovljena 
je bila zato, da združuje ljudi, ki jih 
preteklost navdihuje in skrbi, da 
prihodnost ne bi bila oropana le-
pih vrednot in bistva žive dediščine. 
Razstavo starih glasbil je pripravi-
lo TD Solkan, razstavljena glasbila 
so prispevali Arena bar, gospodje 
Zdravko Gruden, David Bizjak, 
Branko Belingar in Marinko Pintar 
iz Kromberka.

Dobra volja je združila šolo s kra-
jem, otroke s starši in glasbo s ple-
som. Na pomladno prireditev so se 
vsi nastopajoči z veseljem odzvali, 
kar še dodatno potrjuje, da kdor 
poje in pleše, slabo ne misli. Vsem 
nastopajočim, turističnemu društvu, 
razstavljavcem starih glasbil, krajev-
ni skupnosti, mentorjem ter vsem, ki 
so kakorkoli pomagali, se najtopleje 
zahvaljujemo.  
Združeni v glasbi in plesu ostanimo 
dobre volje še naprej.
Erika Grosar

Upokojenci  
v letu 2016

Tokrat predstavljamo predlog pla-
na za leto 2016, ki ga je obravnaval 
upravni odbor in sprejel občni zbor 
v soboto, 19. marca. Plan dela je pri-
pravljen na osnovi določil, ki so poda-
na s pravili našega društva in dobrimi 
izkušnjami iz preteklih let. 

Prevladovale bodo športno-rekre-
acijske, socialne in kulturne dejav-
nosti, predavanja, izleti in letovanja. 
Odločili smo se tudi, da bomo v letos 
začeli uvajati program »starejši za sta-
rejše«, ki ga že vrsto let v nekaterih 
društvih po Sloveniji uspešno vodi 
Zveza društev upokojencev Slovenije. 
Da bi bili čimbolj uspešni in da bi za-
jeli čim večje število članov, pa tudi 
nečlanov društev upokojencev, bomo 
to delo koordinirali in izpeljali s 
Krajevno skupnostjo Solkan, ki ima 
to tudi v svojem programu dela.

Nadaljevali bomo sodelovanje z 
drugimi društvi upokojencev doma 
in v zamejstvu in z vsemi drugimi 
društvi v KS Solkan in MO Nova 
Gorica, v katera so vključeni tudi naši 
člani; to so Kulturno društvo Slavec 
Solkan, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Nova Gorica, Turistično 
društvo Solkan, Rezbarsko, intarzij-
sko in restavratorsko društvo Solkan, 
Društvo za zdravje srca in ožilja 
Solkan, Upokojenski fotografski kro-
žek Škljoc, pa tudi z drugimi društvi 
in ustanovami, ki se ukvarjajo s dejav-
nostmi starejših ljudi. 

Razpisali in vpisovali smo za leto-
vanje na črnogorski obali (Sutomore) 
od 4. do 11. septembra. Razpisali in 
začeli smo vpisovati za zdravstveno-
-sprostitveni oddih v Fojnici od 29. 
junija do 9. julija in v termah Laktaši v 
bližini Banjaluke od 24. do 30. aprila. 

Člane smo obvestili o ugodnem 
letovanju v upokojenskem hotelu 
Delfin v Izoli med 1. in 27. februar-
jem. V januarju smo opravili tudi vsa-
koletni sestanek s poverjenicami. Na 
pustni torek smo pustovali z bifejem 
Karavla. V soboto, 12. februarja, smo 
se v veliki dvorani MO Nova Gorica 
udeležili proslave ob kulturnem pra-
zniku, ki ga je ob sodelovanju na-
šega društva organiziralo Kulturno 

društvo Slavec. V soboto, 5. Marca, 
smo v počastitev dneva žena pripra-
vili zabavni program »Pozdrav vsem 
mojim ženskam« z gledališkim igral-
cem Sergejem Ferrarijem. 12. marca 
smo organizirali vsakoletni izlet ob 
8. marcu. V soboto, 19. marca, pa 
smo imeli volilni občni zbor s kultur-
nim programom in odprtjem razsta-
ve fotografij naših članov iz skupine 
Škljoc. 

23. marca bomo imeli razgovor s 
predstavniki term Laktaši  o njiho-
vi ponudbi zdravstvenega turizma. 
V začetku aprila bomo organizirali 
7. meddruštveni turnir v pikadu za 
ženske in moške ekipe in 17. meddru-
štveno briškulado. Organizirali bomo 
zdravstveno predavanje in pomla-
dansko čistilno akcijo. Od 24. do 30. 
aprila pa bo organizirano letovanje 
v termah Laktaši. V maju bomo pri-
pravili enaindvajseti ženski in moški 
meddruštveni balinarski turnir. V ju-
niju se bomo udeležili športnih iger 
PZDU Severne Primorske. 12. junija 
pa bo naše društvo skupaj s pevskim 
zborom Slavec in Pokrajinsko zvezo 
DU organiziralo revijo upokojenskih 
pevskih zborov. Od 29. junija do 9. 
junija bomo letovali v Fojnici. V prvi 
polovici avgusta bomo pripravili 
vsakoletni izlet v neznano. Od 4. do 
11. septembra bomo letovali v črno-
gorskem primorju (Sutomore). Ob 
povratku se bomo aktivno vključili 
v organizacijo krajevnega praznika. 
V sredini oktobra se bomo skupaj s 
Krajevno skupnostjo Solkan potrudili 
organizirati vsakoletno srečanje sta-
rejših krajanov. Ob koncu oktobra pa 
bomo pripravili zdravstveno preda-
vanje. V novembru se bomo udeležili 
komemoracije ob dnevu mrtvih, mar-
tinovali bomo z bifejem Karavla in se 
udeležili srečanja in koncerta Starosta 
Mali princ in organizirali tradicional-
ni Martinov izlet. Prvo soboto v de-
cembru pa bomo pripravili srečanje 
ob koncu leta.

Prepričani smo, da bo naše delo za-
dovoljilo naše člane in da bo v korist 
krajanov Solkana in širše okolice.
Božidar Markič

Izdaja: KS Solkan
Zanjo: mag. Darinka Kozinc (predsednica KSS)
Urednica: mag. Inga Miklavčič Brezigar
Uredniški odbor: Jure Batagelj, Erika Grosar, 
Jožef Leban, Božidar Markič, dr. Branko Marušič,  
Nika Šuligoj 
Korektura: Katarina Vuga
Likovni urednik: Bojan Bole
DTP: ArtTECH
Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica
Naklada: 1500 izvodov - marec 2016

solkanski časopis
ISSN 2335-4143

Prisrčen ples drugošolcev, v ozadju Vokalni ansambel Reunion in otroški pevski zbor. (Foto: Erika Grosar)
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Strokovne podlage za urejanje severnega dela Solkana
Pobude in postopki

V lanski septembrski številki sem 
objavil kratek sestavek Zgodovinsko 
turistični itinerarij po Solkanu, s ka-
terim sem skušal spodbuditi razmi-
šljanja o bolj celovitem urejanju Sol-
kana, predvsem severnega dela, ki je 
po mojem mnenju z zgodovinskimi, 
kulturnimi in naravnimi znamenitost-
mi najbogatejši in hkrati najbolj ogro-
žen. Kot sem zapisal, je bil moj namen 
povezati celo vrsto idej in predlogov 
v skupen projekt, za katerega bi zain-
teresirali ne le Solkance in Krajevno 
skupnost, ampak tudi Mestno občino 
in odločujoče v njej.

K sreči nam je to uspelo. Projektna 
pisarna MONG, ki bdi nad občinskimi 
razvojnimi projekti, je v tem predlogu 
spoznala odlično vsebinsko izhodišče 
za obogatitev projekta ČEZMEJNI 
NARAVNI PARK ISONZO-SOČA, 
ki ga skupaj pripravljata MONG in 
Občina Gorica in za katerega je že 
odobrenih 5 milijonov evrov v okviru 
Evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje Goriška (EZTS GO), v 
njem sodeluje poleg omenjenih dveh  
občin tudi Občina Šempeter – Vrtojba.

Pripravljena je bila projektna na-
loga, na podlagi katere je MONG 
povabila k sodelovanju vse projektne 
biroje in skupine, ki so na območju 
severnega dela Solkana že delali. Pri-
dobivanje strokovnih podlag poteka v 
dveh fazah, najprej je MONG zbirala 
ponudbe z okvirnimi predlogi pristo-
pov in rešitev, najboljšemu ponudniku 
pa bo nato zaupala izdelavo strokov-
nih podlag.

Kot sem izvedel, namerava MONG 
v dvorani KS Solkan v kratkem orga-
nizirati tudi razstavo prejetih ponudb. 

Glavni poudarki oziroma napotki v 
projektni nalogi

Območje obdelave je bilo določeno 
na dveh nivojih. Širše naj bi zajelo ce-
loten Solkan, Novo Gorico, Sočo od 
Stražic (Italija) do Plavi, Sabotin, Sve-
to Goro in Škabrijel, na tem območju 
naj se proučijo vsebinske in prostor-
ske povezave z jedrom Solkana. V 
ožje območje obdelave pa smo vklju-
čili najbolj ohranjeno historično jedro 
Solkana v naslednjih mejah (grafični 
prikaz v priloženi skici): Mizarska uli-
ca na jugu, Solkanska obvoznica s po-
daljškom državne ceste proti Tolminu 
na vzhodu, širše območje Solkanske-
ga železniškega mosta na severu, levi 
breg reke Soče, kanjon potoka Paha-
ra, železniška proga in Šolska ulica na 
zahodu. To območje je bilo določeno 
kot minimalno, ponudnikom je bila 
prepuščena možnost, da ga lahko tudi 
razširijo.

MONG bi rada s tem projektom 
dosegla boljšo in bolj tesno poveza-
vo Soče z mestom in z življenjem v 
njem, kar je tudi osnovni cilj čezmej-
nega projekta. Za ovrednotenje reke 
kot kulturne in krajinske dediščine bi 
bilo treba predvsem spremeniti in iz-
boljšati dosedanjo rabo bregov, širše 
območje opremiti s kolesarskimi in 
peš potmi, zgraditi potrebno turi-
stično, športno in rekreacijsko infra-
strukturo ter organizirati kvalitetno 
turistično promocijo na tem obmo-
čju. Hkrati pa (kar je za Solkance še 
bolj pomembno) bi radi spodbudili 
kvalitetno urejanje osrednjega hi-
storičnega dela Solkana, predvsem 
z urejanjem javnih površin, pospe-
ševanjem obnove obstoječih hiš ter 
z vnašanjem okolju primernih in za 

stanovalce sprejemljivih novih vse-
bin. Vse to naj bi pripomoglo k obli-
kovanju za krajane prijetnejšega in 
kvalitetnejšega bivalnega okolja, kar 
bi hkrati bil tudi turistično zanimiv 
produkt.

Pripravljavce ponudb smo opozo-
rili na najpomembnejše mejnike v ra-
zvoju Solkana, ki bi jih morali upošte-
vati pri strokovnem delu, od uničenja 
v prvi svetovni vojni, povojne obnove 
(prispevek urbanista in arhitekta Ma-
ksa Fabianija), podrejanja Solkana 
najprej Gorici, kasneje pa Novi Gorici 
(celo z izgubo naselja leta 1952), po-
stopnega vračanja samostojnosti, usta-
novitev krajevne skupnosti leta 1967 
do ponovne vzpostavitve naselja leta 
1988,  velikega in deloma tudi nepri-
mernega posega v urbano strukturo 
Solkana ob gradnji briške ceste leta 
1982, delne obnove ob praznovanju 
tisočletnice prve omembe leta 2001, 
dolgo pričakovane Solkanske obvoz-
nice, odprte leta 2007 in uvedbe no-
vega začasnega prometnega režima na 
osrednji solkanski prometni osi, ki ga 
je treba preveriti in dodelati. Bogata, 
tudi tragična zgodovina, ki pa ni uni-

čila solkanskega duha in značaja, ki 
Solkan ločuje od preostalih delov me-
stnega območja.

Kaj lahko pričakujemo
Pomembna naloga, s katero se bodo 

morali najprej spoprijeti načrtovalci je 
urejanje severnega vhoda v Solkan in s 
tem na celotno urbano območje Nove 
Gorice. Prvenstveno bo treba rešiti in 
tudi izvesti dva posega, eden je ume-
stitev obeležja generalu Borojeviću, o 
katerem govorimo že tri leta, druga 
pa je sprememba prometnega režima 
na križišču pred Briškim mostom, s 
katerim bi radi preusmerili večji del 
dosedanjega tranzitnega prometa in s 
tem dodatno izboljšali bivalne pogoje 
v Solkanu.

Potreb in možnosti je seveda še 
ogromno, gotovo ne bo mogoče vseh 
razrešiti v kratkem času. A že to, da 
bomo do njih pristopali organizirano, 
po vnaprej usklajenih idejah, daje upa-
nje, da bo Solkan spet dobil svoj žlah-
tni izgled, da bo postal namesto tran-
zitne ceste spet prijetno bivalno okolje 
ter zanimiva točka tudi za turiste.
Tomaž Vuga

Dogodki

14. razstava jaslic na Sveti Gori
Ko se mesta in vasi odenejo v pra-

znično podobo, se v nas predrami 
čarobni čas pričakovanja božiča in 
novega leta. Predrami se neko novo 
upanje in hrepenenje po novem začet-
ku, po ustvarjanju novih možnosti in 
novih poti. Nenadoma zahrepenimo 
po vrednotah, kot so ljubezen, dobro-
ta, prijateljstvo in mir. V nas se utrne 
občutek za pomoč sosedu, pozablje-
nemu prijatelju, znancu, zapuščeni 
živali.

V dneh okoli božiča je pogo-
sto opaziti vabila na ogled različnih 
razstav jaslic, postavljenih po cer-
kvah ali drugih primernih prostorih. 
Tudi Frančiškanski samostan  Sveta 
Gora in Zavod Domus gratie sta v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Solkan, Turističnim društvom Solkan 
in Združenjem KS Pevma-Štmaver 
-Oslavje,  20. decembra 2015 v 
Frančiškovi dvorani na Sveti Gori od-
prla že 14. razstavo jaslic.

Več kot 60 razstavljavcev s 
Primorske, Gorenjske, Ljubljane pa 
tudi iz goriškega in tržaškega okoliša 
v sosednji Italiji je na ogled postavilo 
svoje mojstrovine. Med 9 skupinami, 
ki so razstavljale, so bile šole, vrtci, 
trije varstveno-delovni centri, dom 
upokojencev in skupina jasličarjev. 
Vsako leto je največ jaslic izdelanih v 
glini in lesu, se pa opažajo tudi drugi 
materiali: das in fimo masa, steklo, 
tkanina, čipke, plutovina, stiropor 
in tokrat celo pomarančni olupki in 
plastični zamaški.

Posebnost lanskoletne razstave so 
bile jaslice, ki so v spomin na 100-le-
tnico začetka soške fronte prikazova-

le praznovanje božiča na fronti med 
prvo svetovno vojno.

V pozdravnem nagovoru je  sve-
togorski gvardijan p. Pepi Lebreht 
poudaril pomen in simboliko božiča 
in jaslic. Božič je praznik, ki poudar-
ja pomen družine in miru, jaslice pa  
oživijo božično skrivnost v človeških 
srcih in pomagajo, da se le-ta odprejo 
tudi za druge.

Svoj pozdrav je prisotnim namenil 
tudi župan MONG Matej Arčon, ki 
je med voščilom za božič in novo leto 
poudaril tudi dobro sodelovanje med 
občino in samostanom na Sveti Gori.

Predsednik TD Solkan Branko 
Belingar je orisal zgodovino jaslic, 
njihovo sporočilnost in jih postavil v 
središče božičnega razpoloženja.

V kulturnem programu so nasto-
pili operni solist baritonist, prvak 
ljubljanske Opere Marko Kobal, ki je 
ob spremljavi Tomaža Plahutnika, čla-
na  Slovenskega citrarskega kvarteta 
zapel  nekaj božičnih pesmi. Z mo-
nologom Frančiškove jaslice pa se je 
predstavil študent pedagogike Matjaž 
Vidmar.

Na razstavi jaslic je zagotovo vsak 
našel nekaj, kar je lahko v srcu odne-
sel s seboj. Predvsem pa je pomembno, 
da ob božično-novoletnih praznikih 
napolnimo svoja srca s spoštovanjem, 
iskrenostjo in prijateljstvom in to raz-
delimo med bližnje, družino, otroke, 
prijatelje, kajti prazniki so zares pra-
znični le tedaj, ko jih lahko z nekom 
delimo. 
vb

 

Božični koncert 
 

V soboto, 26. decembra 2015, smo 
v cerkvi sv. Štefana v Solkanu prisluh-
nili tradicionalnemu božičnemu kon-
certu v organizaciji  Krajevne skupno-
sti Solkan. 

Po uvodnem nagovoru predsedni-
ce Krajevne skupnosti mag. Darinke 
Kozinc sta nas v prazničnost večera 
popeljal Mešani cerkveni pevski zbor 
F. B. Sedej iz Števerjana z zborovodki-
njo Aleksandro Pertot in učenec glas-
bene šole Nova Gorica Domen Rob s 
trobento.

Začetki Mešanega cerkvenega pev-
skega zbora F. B. Sedej segajo v leta 
pred prvo svetovno vojno a prelomno 
je bilo pravzaprav leto 1949, ko je zbor 
poleg cerkvenega petja začel gojiti tudi 
narodno pesem. Med največje uspehe 
zbora lahko prištevamo prvo mesto na 
reviji cerkvenih pevskih zborov leta 
1990 na Bledu, z nagrado ki je pred-
videvala sprejem pri papežu Janezu 
Pavlu II.,  prvo nagrado v kategoriji 
ljudskega petja v Vittoriu Venetu leta 
1997, prvo nagrado na tekmovanju 
cerkvenega petja »B. in M. Špacapan« 
v Podgori in srebrno priznanje na regij-
skem tekmovanju v Postojni. 

Zbor je v  zadnjih desetletjih izre-
dno napredoval, tudi zaradi številnih 

odličnih zborovodij, med katere spa-
da zagotovo zdajšnja zborovodkinja 
Aleksandra Pertot.

A. Pertot je začela s študijem vi-
oline na Glasbeni matici v Trstu. 
Izobraževanje je nato nadaljeva-
la v Ljubljani, kjer je diplomirala 
leta 1985. Istega leta je diplomirala 
tudi na tržaškem konservatoriju G. 
Tartini. Poleg violine se je v Ljubljani 
ukvarjala tudi s solopetjem in diplo-
mirala leta 1989. Od leta 1982 je 
različne zborovske zasedbe v Italiji, 
Sloveniji ter Avstriji in je večkratna 
dobitnica državnih in mednarodnih 
priznanj. 

Na božičnem koncertu se je zbor 
predstavil z izborom božičnih pesmi 
slovenskih in tujih avtorjev. Na orglah 
sta zbor spremljali Martina Hlede in 
Martina Valentinčič.

Poleg zborovskega petja je pro-
gram popestril še mladi, obetavni tro-
bentač Domen Rob, ki se v glasbeni 
šoli Nova Gorica uči igranja trobente 
že 7. leto.

Doživeli smo pester in zanimiv 
koncert, ki nam je pričaral toplo pra-
znično vzdušje in polepšal mrzel zim-
ski večer.
vb

Pohod prek Škabrijela na Sveto Goro
Zaradi zelo slabe vremenske 

napovedi in jutranje megle na 
Škabrijelu in Sveti Gori se je poho-
da udeležila le peščica pohodnikov. 
Steze so bile zaradi nočnega dežja 
precej blatne. S postankom za čaj v 
obnovljeni restavraciji na Sveti Gori 
je pohod trajal več kot 5ur.

Na Sveti Gori smo lahko pokra-
mljali tudi z Angležem in njegovo 
ženo, ki živita v Šolski ulici, sta nova 
prebivalca Solkana. Nismo se ute-
gnili predstaviti, ker so se nad Sveto 
Goro pripravljali črni oblaki in smo 
morali čimprej v dolino, tako da še 
ne poznam njegovega imena.

Vsekakor dobrodošla!

Jordan Kodermac, Solkan

Prvi pohod upokojencev  
na Škabrijel

V sredo, 24. februarja 2016 je 
potekal prvi pohod upokojencev iz 
Solkana  na Škabrijel. Iz Solkana sta 
se pohoda udeležila Ivo Hvalica in 
Jordan Kodermac. Na vrhu Škabrijela 
smo se srečali s pohodniki društva 
upokojencev in planinskega društva 
Medvode, ki so se odločili za pohod 
na Škabrijel in bili navdušeni nad pe-
stro zgodovino. Z razglednega solpa 

se je odprl čudovit razgled na Alpe 
in Dolomite. V imenu občine Nova 
Gorica in KS Solkan smo se jim opra-
vičili, ker na vrhu Škabrijela ne moreš 
dobiti niti mrzle vode in jim obljubili, 
da bo občina Nova Gorica storila vse, 
da bodo lahko ob naslednjem obisku 
Škabrijela popili tudi domač topel čaj.

Jordan Kodermac

Foto: Jordan Kodermac

Utrinek s pohoda iz Ajdovščine (Šturje) na Sveto Goro PD Ajdovščina in Društva 
Škabrijel 1917 preko Skrilj, Vitovelj, Šmihela, Ravnice, Prevala.
Pohod je ob muhastem vetrovnem vremenu trajal še in še. (Foto: Jordan Kodermac)

                                                                                  

Castellum Siliganum 1001 - 2016
                       

Vabljeni na praznovanje obletnice prve pisne omembe Solkana

v četrtek, 28. aprila 2016, ob 18. uri

v avlo hotela Sabotin v Solkanu

Pozdravni govor Darinke Kozinc, predsednice Krajevne skupnosti Solkan

 Predavanje avtorja knjige Kamniti velikan na Soči Gorazda Humarja:

“110 let Solkanskega mostu"

Pokušina dobrega starega praženca cesarja Franca Jožefa I.

 Krajevna skupnost Solkan                                   Hotel Sabotin Ul. IX. Korpusa 35, Solkan            

Evelin Bizjak s.p.                                 

Herko Saksida, Sveta družina v glini (Foto: K. Vuga)
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Razstava Vloga podob solkanskega slikarja  
Aleksandra Peca v Muzeju Carà v Miljah

Od 19. februarja do 13. marca 2016 
V petek 19. februarja 2016, ob 18.15 
je bilo v Muzeju za sodobne umetnosti 
Ugo Carà, ul. Roma 9 v Miljah odprtje 
prodajne razstave „Vloga podob“ sli-
karja Aleksandra Peca, ki ga je predsta-
vil kritik Jožko Vetrih.

 Aleksander Peca je eden izmed 
najbolj izrazitih predstavnikov nove-
ga rodu goriških slikarjev. Po značaju 
je bolj tih in rezerviran, zato pa ne 
manj učinkovit pri pridobivanju za-
nimanja za svoje ustvarjalno delo. 

Že v začetku svoje študijske poti je 
izpostavil otipljiv čut za realizem, 
tako da je pravzprav dozorel v okviru 
klasicizma. V njegovih delih je čutiti 
pravo ljubezen do del velikih slikar-
jev preteklosti, ki jim včasih poklanja 
zelo jasne citate, včasih pa so raz-
vidne z njimi povezave zgolj preko 
motivov, ikonografskih in kompozi-
cijskih opredelitev, ki jih poznamo 
iz študija zgodovine umetnosti. V 
mnogih njegovih delih se zelo na-
tančno odslikavanje realnosti skoraj 

povsem enači s fotorealizmom: tu bi 
lahko navedli duhovito reinterpreta-
cijo Rigauda ali pa izredno spoštljiv 
homaž Caravaggiu. Njegov atelje 
se nahaja v Solkanu na res enkratni 
lokaciji ob Soči, ki se vije skozi obe 
mesti Gorico in Novo Gorico.

 Razstavo je priredilo Odborništvo 
za kulturo Občine Milje na po-
budo Združenja Juliet in Društva 
Slovencev miljske občine Kiljan 
Ferluga, v okviru programa PRACC, 
ki ga Občinska uprava izvaja od leta 
2007 skupno z umetniškimi društvi 
Photo-Imago, Gruppo 78 in Juliet. 

S tem naj bi se spodbudilo in ovre-
dnotilo sodobne umetniške izrazne 
oblike na nacionalni in mednarodni 
ravni. 

Letos sodeluje tudi Casa dell‘Arte 
di Trieste - Tržaška hiša umetnosti. 

Vino za krst razstave je ponudila 
kmetija Vigna del Mar iz Milj.

Za glasbeno spremljavo je poskr-
bel nonet Primorsko iz Mačkolj. 

V soboto, 5. marca ob 17.30 sta 
razstavo popestrila še vodeni obisk v 
spremstvu slikarja in še presenečenje. 

Pesnik Jurij Paljk je predstavil za-
dnji podvig Jolke Milič POEZIJA - 
bla, bla, bla od A do ...? (zal. Antony 
- TS). Gre za dvojezično zbirko 20 
sodobnih slovenskih pesniških gla-
sov v prevodu ugledne prevajalke iz 
Sežane. 
Davorin Devetak

Turistično društvo Solkan  
v novih prostorih

Pisarna Turističnega društva Sol-
kan se je s Ceste IX. korpusa 46 
preselila v stavbo muzejskih zbirk 1. 
svetovne vojne in mizarjev na Soški 
cesti 29. Kot je povedal predsednik 
TD Branko Belingar, pričakujejo, da 
bodo nove prostore uredili in jih ura-
dno odprli do konca aprila letos. V 
njih nameravajo skupaj s TIC Nova 

Gorica urediti nov informacijski cen-
ter, poleg tega pa bodo v dogovoru z 
Gorazdom Humarjem del prostorov 
namenili stalni zbirki fotografij Sol-
kanskega mosta. Letošnje leto namreč 
obeležujemo 110. obletnico njegove-
ga odprtja. 

Urška Testen

Občni zbor RIRDS-a  
in delo društva

Rezbarsko, intarzijsko in restavra-
torsko društvo je na občnem zboru 
26. februarja 2016 ugotovilo, da delo 
društva dosega zastavljene cilje. O 
mnogih dejavnostih smo vas obvešča-
li v solkanskem časopisu. Aktivni sta 
bili predvsem dve skupini, rezbarska 
z mentorjem Slavkom Pipanom in 
pirografska z mentorjem Denisom 
Serjunom. Dobro je potekalo tudi so-
delovanje s KS Solkan, z drugimi dru-
štvi v kraju in tudi društvi, ki imajo 
sedež izven Solkana: Turistično dru-
štvo Solkan, Društvo upokojencev 
Solkan, Krajevna skupnost Pevma-
Oslavje-Štmaver, Društvo Most 
Ajdovščina, UNITRI Nova Gorica in 
društvi iz Cerknega in Pliskovice.  

Finančni viri društva so članarina, 
sredstva MONG, donacije in prispev-
ki. Število članov se iz leta v leto po-
večuje, od 29 članov leta 2012 do 46 
konec leta 2015. V društvu pa bi si 
želeli še mlajših članov.

Po pregledu dela se je predsednik 
društva Jožko Markič zahvalil  čla-
nom izvršilnega odbora  Marjanu 

Polancu, Rajku Gorjanu, Miranu  
Munihu, Mitji Bašlju in Milutinu 
Pekeču, ki so zavzeto in dosledno 
opravljali svoje naloge, vložili veliko 
truda, časa in tudi sredstev.

Zahvalil se je članu Miranu 
Brumatu, za pomoč pri najrazličnej-
ših delih, od priprave spletne strani 
do urejanja razstav in drugega,  men-

torjema Slavku Pipanu in Denisu 
Serjunu za pripravo in vodenje de-
lavnic za člane društva, KS Solkan za 
pomoč pri delu društva in vsem, ki so 
sodelovali in pomagali, da je društvo 
uspešno. Dodal je, da se počuti sreč-
nega, kot član take klape.

Tudi v letu 2016 bo društvo RIRDS 
skrbelo za muzejsko zbirko »Stara sol-
kanska mizarska delavnica« na Soški 
cesti 31 v Solkanu, za torkove delavni-
ce za člane, organiziralo bo strokovne 
ekskurzije in obiske delavnic svojih čla-
nov, prirejalo razstave in sodelovalo z 
drugimi društvi. Novosti bodo Zgodba 
o solkanskih mizarjih, ki jo začenja-
mo z označevanjem hiš, kjer so bile 
stare mizarske delavnice, Delavnica 
brušenja rezil rezbarskega orodja in  
Razstave članov društva v prostorih 
»Stare solkanske mizarske delavnice« 
skozi vse leto. Zato vabljeni! 

Pričakujemo vas vsako soboto in 
nedeljo med 10.in 12. uro na Soški 
cesti 31 (Na Goriščeku) v Solkanu.
Ljubomira Bevc

Foto: Urška Testen

Foto: Marjan Polanc

Foto: Marjan Polanc

Obeleževanje hiš starih 
mizarskih delavnic

Društvo RIRDS s sedežem v pro-
storih »Stare solkanske mizarske de-
lavnice«, kjer je postavljena stalna 
razstava mizarskega orodja in kjer 
lahko ohranjajo vrsto starih načinov 
izdelovanja pohištva ohranja tudi še 
edino drobno vez z dediščino sol-
kanskih mizarjev, ki so v 150 letih 
zaznamovali življenje in delo kraja. 

V društvu smo se odločili, da 
bomo letos obeležili posamezne 
hiše, kjer so bile v preteklosti mi-
zarske delavnice. Po večletnem zbi-
ranju podatkov smo ugotovili, da je 
prostorov nosilcev obrti, mizarskih 
mojstrov, njihovih delavcev in va-
jencev, na več kot  75-ih lokacijah. 
Nekaterih hiš ni več, bile so poruše-
ne, prezidane, na nekaterih parcelah 
so nastale nadomestne gradnje, vse-
eno pa se je dobršen del hiš ohranil, 
še posebno v severnem delu Solkana, 
na Placu, v Mizarski in Šolski ulici; 
skoraj v celoti so se ohranila pred-
vsem pročelja hiš. V naslednjih me-

secih bomo obiskali lastnike hiš in 
stanovalce in jih zaprosili za sode-
lovanje projektu ohranjanja kultur-
no-tehniške dediščine. Oblika obe-
ležja bo kovinska tablica z motivom 
Srebrničevega lesoreza, ki že krasi 
spomenik mizarjem z napisom Živel 
je tod mizarjev rod. V sodelovanju 
s Turističnim društvom Solkan bo 
nastala zgibanka, kjer bo začrtana 
pot do obeležij in drugih zanimivosti 
kraja.

Začetek ali zaključek poti bo v 
prostorih delavnice muzeja na Soški 
31 pri pokopališču. Projekt bi radi 
zaključili do krajevnega praznika v 
septembru, za to priložnost bomo 
predvajali video zgodbo, ki bo nasta-
la s postavljanjem tablic in spomini 
na mizarsko preteklost.

Za vse informacije pokličite na 
telefon 041 617 867 - Jožko Markič, 
predsednik društva.
Miran Brumat
http://www.mizarskimuzejsolkan.si

Dogodki

Kulturno društvo Slavec pripravilo 
dva dogodka: razstavo Zorice Razgoršek  

in prireditev ob dnevu žena
V dvorani Krajevne skupnosti Solkan 

je od 3. do 14. marca razstavljala svoja 
likovna dela slikarka Zorica Razboršek 
iz Anhovega. Talentirana slikarka, ki 
upodablja krajine in živali, še posebej 
so lepa in zanimiva njene tihožitja, rada 
obiskuje likovne delavnice in veliko 
ustvarja. Prav ta dejavnost je bila zanjo 
rešitev iz stisk, ki je doživljala na svoji 
življenjski poti, kajti Zorica je prikle-
njena na invalidski voziček. Na odprtju 
je avtorico predstavila Vanda Colja, za 
kulturni program pa je poskrbela vo-
kalno instrumentalna skupina Kitara za 
dušo.

Drugo prireditev v počastitev pra-
znika žensk so pri KD Slavec pripravili 
skupaj z Društvom upokojencev Solkan. 
Odvijala se je 5. marca v dvorani nekda-
nje solkanske karavle. Gosta večera sta 
bila gledališki igralec Sergej Ferrari in 
glasbenik Anže na harmoniki. V besedi 
in glasbi sta izvajala program, ki je pri-
sotne navdal z veseljem in smehom.
Urška Testen

Kud KREA,
vse najboljše Milan!

Tako je trideset otrok ob torti 
zapelo in ovekovečilo praznovanje 
141. rojstnega dne Solkanca Milana 
Klemenčiča, pionirja slovenskega 
lutkarstva, ki so ga na karavli orga-
nizirali v KUD KREA prav na njegov 
rojstni dan, 7. marca. Rojstnodnevna 
lutkovna zabava, ki je nastala v so-
delovanju z Mestno občino Nova 
Gorica in Solkansko krajevno sku-
pnostjo, je bila zelo izvirna in prisrč-
na, saj so v društvu poskrbeli tudi za 
dve presenečenji. Po lutkovni pred-
stavi Veseli cirkus otožnega klovna v 
izvedbi Gledališča Bičikleta je goste 
pozdravil posebni gost, lutka Milan 
(avtorice Mojce Valič) in jih povabil 

na rojstnodnevno torto, za katero so 
poskrbeli v Pekarni Brumat. Vzdušje 
v karavli, kjer so pisano kuliso tvo-
rile razstavljene lutke udeležencev 
programa Predšolska vzgoja Ljudske 
univerze Nova Gorica in Gledališča 
Bičikleta, je dodatno začinilo lut-
kovno zabavo. Poleg otrok je zabava 
razveselila tudi vse njihove spremlje-
valce, med katerimi je bil tudi ravna-
telj OŠ Solkan g. Marijan Kogoj, ki 
je Milana že povabil na obisk v šolo. 
Morda bo tudi za vas našel kaj časa, 
saj je v letošnjem Lutkovnem letu 
kar precej zaposlen…

Barbara Poša Belingar

Dva koncerta MePZ Slavec

Aktivnosti MePZ Slavec se po lan-
skem jubilejnem koncertu ob 35-le-
tnici delovanja zbora kar nadaljuje-
jo, saj so v tem letu pripravili že dva 
koncerta, na katere so povabili tudi 
goste.

V nedeljo, 10. januarja, na zadnji 
dan razstave jaslic na Sveti Gori, so v 
baziliki Kraljice Svetogorske pripravi-
li božični koncert. Pred koncertom je 
bila spominska maša za vse pokojne 
pevce zbora. Pri maši in na koncertu, 
so nastopili gostje, pevci Gorenjskega 
okteta iz Kranja z umetniškim vod-
jem Andrejem Ropom, z njimi pa je 
prepevala še sopranistka Melanija 
Markovič, medtem ko jih je na orglah 
spremljal Aleš Leben. Program kon-
certa je poleg gostov in zbora Slavec 
z zborovodjem Miranom Rustjem 
obogatila sopranistka Polona Kante 

V decemberskem 1001-solkanskem 
časopisu je zaradi prostorske stiske iz-
padla fotografija udeležencev. Članek 
s fotografijo objavljamo v celoti. 

17. 10. 2015, točno ob petih, smo 
se v Hotelu Sabotin v Solkanu zbra-
li Solkanci letnika 1935. Bilo nas je 
13 – magično število, ki ima svoj čar 
v ljudskem izročilu. Po prvih pozdra-
vih, objemih, poljubih in ugotovitvah, 
da smo si še vedno razpoznavni, nas 
je prevzela sreča, da smo po dolgih 
petih letih spet skupaj. V pogovorih 
smo čas zavrteli v naša skupna doži-
vetja iz otroštva in mladosti. Nasme-
jali smo se jim, tudi zapeli in za čuda 
pozabili na vse tegobe, ki nas pestijo 

Srečanje letnika 1935 
vsakega na svoj način. Vrnili smo se 
v čas naše nedolžnosti. To so posebno 
lepi občutki!

Med večerjo nas je s svojim vošči-
lom in darilom presenetil novogoriški 
župan Matej Arčon, čigar KORENI-
NA je sedela med nami. Poslal nam je 
svoje protokolarno Županovo vino, 
s katerim smo si nazdravili s pesmijo 
»Kol'kor kapljic tol'ko let« ter prisluh-
nili njegovi čestitki:
Spoštovani,

najboljše vino je dozorelo vino. 
V njem je polno življenja, barvitosti 
minulih dni in modrosti generacij. 
Enako je z vami. Veste več kot mi, 
doživeli ste veliko in vaše dragocene 

izkušnje lahko blagodejno delite med 
nas. Vaše srečanje je pravi trenutek za 
praznovanje, saj življenje nima soka, 
če si ne znamo vzeti časa zase in za 
prijatelje. Zato vam pošiljam proto-
kolarno vino, da skupaj nazdravite. 
In ko boste nazdravili, vedite, da vam 
želim –  ŠE NA MNOGA LETA.

Veseli in hvaležni smo našemu žu-
panu, ker se nas je spomnil, saj mi 
stari nismo več navajeni takih po-
zornosti. Slavje se je nadaljevalo vse 
do polnoči. Ob odhodu smo izrazili 
željo, da bi se ponovno srečali že čez 
dve leti.

Solkan, bodi pozdravljen!
Olga Slokar

Pavlin, ki jo je na orglah spremljala 
Mirjam Furlan. 

Drugi koncert je zbor z neutrudno 
predsednico Olgo Srebrnič pripravil 
12. februarja v počastitev slovenske-
ga kulturnega praznika. Prireditev 
v veliki dvorani MONG so poleg 
domačega pevskega zbora obliko-
vali gostje MoPZ Šempeter, ki ga 
tako kot solkanski zbor vodi Miran 
Rustja. Za popestritev večera je po-
skrbel Matjaž Vidmar s Prešernovo 
poezijo, nastopila pa je tudi skupina 
Kitara za dušo, ki deluje v okviru KD 
Slavec Solkan. Slavnostno besedo je 
zbranim namenila predsednica KS 
Solkan Darinka Kozinc, v zaključ-
nem delu koncerta pa so vse s prele-
pim petjem razveselili pevci Quercus 
quinteta iz Brd. 
Urška Testen

Foto: David Verlič

Foto: H. Stanič

Vendramin Julijan s.p.
Klanec 2, 5250 Solkan

Tel.: 05/33 00 595, Mob.: 031/687 764
E-mail: bostjan.vendramin@siol.net

Foto: David Verlič, www.e-fronta.info

Gostje božičnega koncerta na Sv.Gori, Gorenjski oktet (Foto: UT)

Foto: Miran Brumat
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Razkošje jeseni v naravi  
in tihožitju

Solkanka Katarina Vuga, profeso-
rica materinščine, je v Medgeneracij-
skem središču Nova Gorica v začetku 
decembra predstavila zanimivo projek-
cijo fotografij na temo Razkošje jeseni 
v naravi in tihožitju.

Iz projekcij odseva zagledanost v 
lepoto narave, nekakšna melanholija. 
Poudarjena je krhkost narave in hkrati 
njena mogočnost, v katero so ujete ne-
štete cvetlice, grmi, skalnjaki, drevesa. 
Vsebine kažejo likovno dognanost, do-
miselno urejene kompozicije, izdelana 
ozadja s poudarjenimi detajli in barvno 
sugestivnimi poudarki. Celotno delo 
preveva statičnost rastja, toda vse sku-
paj je zavito v posebno magičnost, ob 
kateri se podzavestno vprašamo, kako 
je mogoče, da so stvari v naravi tako 
neizmerno popolne. Od tod naše ču-
denje. Njene projekcije kažejo dobro 
poznavanje medijskega jezika, slogov-
no enotnost, doslednost pri izpeljavi 
zamisli posnetkov. Zelo razvidna je ja-
snost motivov in vsebin, iz katere veje 
močna zavzetost za stvarnost, ki buri 

našo domišljijo. Projekcija nas razvese-
ljuje, napolnjuje z lepoto, energijo in 
veseljem. Skratka, avtorici je uspelo 
predstaviti naravo okrog nas, ki je ena 
sama sanjska lepota in popolnost, če-
sar velikokrat niti ne opazimo.

Avtorica je različne posnetke nara-
ve in svojih tihožitij že dvakrat pred-
stavila v Domu kulture v Kromberku, 
kamor se je odselila iz novogoriškega 
mestnega hrupa v tišino narave, kjer 
nastaja večina njenih fotografij. V 
Medgeneracijskem središču je bila to 
že njena tretja predstavitev, v marcu 
pa je z novimi posnetki v pozdrav po-
mladi razvedrila obiskovalce v obno-
vljenem  Penzionu Planota na Lokvah. 
Projekcijo je obogatila tudi z idiličnimi 
posnetki zasnežene lokvarske planote, 
ki posebno ob sončnih vikendih po-
novno privablja številne obiskovalce. 

Prepričana sem, da bi projekcija ču-
dovitih fotografij, še posebej njenih iz-
virnih cvetličnih šopkov in razgibanih 
tihožitij privlačila tudi Solkance. 
Helena Jurkas

V Soških elektrarnah Nova Gorica vodni    po-
tencial Soče in njenega povodja              iz-
rabljamo na način, da upoštevamo stroge 
okoljevarstvene vidike.  

Vodnega potenciala ne izkoriščamo za vsako 
ceno, temveč tako, da ohranjamo naravno 
ravnovesje.     

S trdno zavezo, da bodo naravne lepote 
Posočja ohranjene tudi za zanamce. 
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Znova oživljena grobnica družine  
Gabršček v Solkanu

Časnikar, politik, založnik in tiskar 
Andrej Gabršček (1864–1938), rojen v 
Kobaridu, je bil po poklicu učitelj. Že 
v dijaških letih je kazal posebno pri-

vrženost časnikarskemu delu, kar so 
opazili tudi goriški slovenski politiki 
in ga povabili v Gorico, da prevzame 
uredništvo lista Soča. Odpovedal se je 
učiteljski službi v Kobaridu in se juli-
ja 1989 skupaj z ženo Rozino, rojeno 
Kravanja (1864), preselil v Gorico. 
Podjetni mož je kmalu ustanovil lastno 
tiskarsko podjetje in založniško hišo, 
ki je v največji meri izdajala knjige 
slovanskih avtorjev. Pri tem delu mu 
je bila bolehna žena v veliko oporo. 
Po desetih letih zakona brez otrok, je 
Rozina Gabršček junija 1898 umrla. 
Soprog je očitno še pred ženino smr-
tjo uredil na solkanskem pokopališču 
družinsko grobnico. Na nagrobni spo-
menik je bilo postavljeno Kristusovo 
poprsje, ki ga je izklesal kipar in ka-
mnosek Anton Bitežnik (1869–1949), 
avtor nagrobnika pesnika Simona Gre-
gorčiču pri sv. Lovrencu na Libušnjah. 
Leta 1905 je bila v grobnico položena 
triletna Danica, Gabrščkova hčerka iz 
njegovega drugega zakona in leta 1924 
še njegova mati Jožefa, rojena 1842. 
Po prvi svetovni vojni se je Andrej Ga-
bršček preselil najprej na Dunaj, nato 
pa je živel v Ljubljani, kjer je umrl, a 
je bil, očitno zaradi državne meje, na-
mesto v družinski grobnici v Solkanu 

pokopan na Viču v Ljubljani. 
Grobnica Gabrščkovih je dolga leta 

samevala. Leta 2015 pa je obnovljena  
sprejela posmrtne ostanke članov Ga-
brškove rodbine, in sicer iz družine 
Andrejevega brata pravnika dr. Frana 
Gabrščka (1880–1960). Med obema 
vojnama je Fran Gabršček kot emigrant 
z družino živel v Beogradu, kjer je tudi 
umrl. Njegov sin Boris (1933) je  študij 
strojništva končal na univerzi v Beo-
gradu. Leta 1959 se je poročil s trža-
ško pesnico in prevajalko Nevo Rudolf 
(1934–2014), hčerko znanega primor-
skega politika in časnikarja Ivana Ru-
dolfa (1898–1962) ter sestro časnikarja 
in publicista Saše (1938). Neva Rudolf 
se je leta 1959 preselila  v Beograd,  še 
pred selitvijo pa je v Trstu izdala pesni-
ško zbirko Južni križ, nastalo pod vtisi 
njenega dveletnega bivanja v Avstraliji. 
Zakonca Gaberšček (tako se je glasil 
njun priimek) sta se leta 1992 preselila 
iz Beograda v Ljubljano, kjer je Neva 
Gaberšček umrla 27. marca 2014, njen 
soprog Boris pa 21. julija istega leta. 
Oba sta pokopana v družinski grobnici 
Gabrščkovih/Gaberščkovih na pokopa-
lišču v Solkanu. V Ljubljani živita njuni 
hčerki Breda in Eva. 
bm

Intervju

Aleš Berger, po novem tudi »Solkanec«
Kdaj ste prvič zašli v Solkan?

To pa je bilo že novembra 1972, 
bil sem v službi na Radiu Ljubljana 
kot novinar, določen za Novo 
Gorico kot gledališki kritik za pred-
stavo Deseti brat. Kar iz avta sem v 
Novi Gorici spraševal po gledališču 
in kar trajalo je, da so me usmerili 
v Solkan. Potem sem tja hodil vr-
sto let in lepo mi je bilo spremljati 
rast gledališča, ki se je profesionali-
ziralo v Primorsko dramsko gleda-
lišče pod vodstvom Jožeta Babiča.  
Spominjam se tudi, da sem v letu 
1977 v kavarni na placu kramljal s 
Cirilom Kosmačem, prijateljeval sem 
z Aleksandrom Peršoljo, ki je bil ta-
krat tajnik gledališča. Srečeval sem 
se tudi z Borisom Jukičem, ki je delal 
v solkanski knjižnici v stavbi KS.

Torej,  srečanje s Solkanom in ne 
nazadnje z Novo Gorico je bilo 
povezano z gledališčem.

Še zlasti se dobro spominjam 
Goriškega srečanja malih odrov, res 
mi je žal, da tega ni več. Prizorišča 
so bila na različnih lokacijah,  spo-
minjam se improviziranega odra 
na sodišču, sodelovanja mladine in 
spontanih razgovorov po predstavi. 
Škoda, da tega ni več, Nova Gorica 
je bila prepoznavna po Srečanju ma-
lih odrov, to bi bilo potrebno oživeti.

Navdušen sem bil nad rastjo gle-
dališča, nad predanimi amaterji, ki 
so postali poklicni igralci. Še danes 
mi ni jasno, kako so lahko na tisti 
majhen solkanski oder postavili 
Opero za tri groše ali Cyranoja de 
Bergeraca.

Ko pride nekdo od zunaj, nas 
vedno zanima, kako smo videti, 
pri tem mislim seveda bolj na naš 
kraj.  Kaj vas je pritegnilo tu?

 Solkan zdaj že kar dobro po-
znam, vsaj na zunaj, rad pešačim 
ali kolesarim po njem. Vile, ki ne 
skrivajo nekdanjega gospostva, pa 
ograjene novodobne hiše, ki si ne 
pustijo blizu, in miniaturni kolod-
vor… Priljubila se mi je tudi pot čez 
solkansko polje. Navdušile so me 
murve, fotografiral sem jih eno celo 
sezono. Klima je veliko bolj prijazna, 
moti pa me včasih livarna, smrad in 
prašni delci, kar je neprijetna plat 
teh sprehodov. Obnovil sem tudi 
drugovanje z Darkom Komacem, ki 
je pozimi moj bližnji solkanski sosed, 
in stopiva kdaj na špancir.

Zelo lep spomin pa imam na pa-
dec meje. Sem generacija, ki jo je 
meja zaznamovala, saj smo bili ob-
sojeni na čakanje v vrstah,  doživljal 
sem jo veliko bolj  travmatično kot 
vi ob meji s propustnicami. Kasneje, 
ko smo lahko mejo prehajali  z oseb-
no izkaznico je bilo pravo olajšanje, 
še zlasti, ko sem se preko nje podajal 
na kolesu. Vsakič, ko grem v Gorico 
po Erjavčevi ali preko Solkana, me 
prešine spomin na to nekdanjo mejo.

V Gorici sem dobil tudi prijatelja 
Jurija Pajka, velikokrat se srečava, 
spremljam tudi Novi Glas, dobro de-
lajo, občudujem, kako zelo je razvito 
slovensko kulturno življenje  v Italiji. 
Ti kraji so me pritegnili, Solkan je 
dal veliko pomembnih ljudi, zanima 
me Klement Jug, Dušan Pirjevec, 
moj profesor na univerzi, ima lepo 
spominsko ploščo, Vladimir Makuc 
pa je moj najljubši sodobni slovenski 
slikar… Za soško fronto se prej ni-
sem toliko zanimal, bolj me  je svoje 

čase pritegnil Rudolf Maister, saj je 
bil moj ded (nono) Maistrov borec, 
sedaj pa s spoštovanjem in presunje-
nostjo odkrivam te kraje, prepojene 
s krvjo vse tedanje monarhije.  Pred 
leti sem šel na Škabrijel in šele knjiga 
Vasja Klavore, ki sem jo potem pre-
bral, mi je razkrila vse tragične raz-
sežnosti tega hriba.

Ste rojen Ljubljančan  in ste  
najdlje delali pri Mladinski knjigi?

Da, štirinajst let smo z druži-
no živeli na Rakovniku, nato za 
Bežigradom, v Trnovem… Pri 
Mladinski knjigi sem se zaposlil leta 
1978 kot urednik za prevodno knji-
ževnost sem tam ostal trideset let, do 
zaključka delovne dobe leta 2008. V 
treh desetletjih se je nabralo okrog 
sto petdeset Kondorjevih knjig. Imel 
sem srečo, da sem to delal z vese-
ljem, kar mi je pomagalo, da sem 
lažje prestajal zoprne stvari. 

Tudi sami sodite med vidne 
ustvarjalce.

Da, tudi sam napišem kaj malega, 
po letih prevajanja in kritiškega pisa-
nja. Še letos bo izšla knjiga z naslo-
vom Povzetki - nekaj malega spomi-
nov in prebliskov…

Če prav štejem, ste že osmo leto 
upokojeni, če sploh lahko trdim, 
da je ustvarjalec kdaj upokojen.

Malo še delam, vendar nisem 
podoben tistim, ki mislijo, da so do 
upokojitve veliko zamudili in skuša-
jo to nadoknaditi; privoščim si ležer-
nost, ne vstajam zgodaj, budilka je 
bila moj priganjač od šole naprej in 
zakaj se ne bi zdaj obnašal drugače? 
Življenje na dveh koncih  mi po svo-
je ustreza, grem tudi v Luxemburg 
ali pa v Izolo, kjer živita sinova z 
družinama. Biti ded (nono) je dar, ki 
prehitro mine.

Na Goriško rad povabim prijate-
lje, tiste, ki sicer ne bi zašli v te kra-
je, Ludwiga Hartingerja (skupaj sva 
delala Kosovela) sem peljal  na Sveto 
Goro in Kostanjevico, štajerske pri-
jatelje v Brda, v jeseni Toneta Rodeta 
z družino na Kras, na Cerje … Želel 
sem jim pokazati, kako izgleda ruj v 
svoji žarki lepoti. Nisem turistični 
promotor, vendar z veseljem koga 
pripeljem. Sam pa si rad v miru ogle-
dam poslikave Toneta Kralja na tej in 
oni strani nekdanje meje.

Menda vas moti, ker na Cerju in v 
Vipolžah niste dobili razglednic?

Razglednice so po sodobnih me-
rilih del odmirajočega sveta, vendar 
jih na turističnih točkah pogrešam. 
Pošiljam jih prijateljem, ki to pozor-
nost cenijo, in mi ni všeč, da v vrve-
nju virtualnih sporočil izumirajo.

Bi mogoče dodali še kakšno 
zanimivost.

Ni lepo, ampak naj se pobaham, 
da sem si sredi devetdesetih let pri-
voščil adrenalinski skok z novega 
solkanskega mostu »bungee jum-
ping«. Kot bi se bil prav tu napove-
doval še kak življenjski pre-skok.

Hvala lepa za čas in pogovor.
mag. Darinka Kozinc

Drugi o Bergerju: 
Bil je toleranten urednik. Spo-

minjam se, kako mi je neki urednik 
zavrnil prvi prevod, Portnoyevo 

tožbo Philipa Rotha; kasneje se je 
Aleš kot urednik pokazal drugačne-
ga kova, pod njegovim uredništvom 
je roman izšel. Poiskal je, kar je bilo 
dobro. 

Kot prevajalec je eden redkih, ki 
je k svojemu prevodu (poezije) do-
dal tudi izvirnik, kar je za sladokusce 
posebno mikavno. Eden redkih, ki si 
je to privoščil. 

Svoje prevajalce je Aleš kot ure-
dnik nekako prijazno, a z gotovo 
roko nevsiljivo vzgajal. Glavno bese-
do je vedno imel prevajalec, konec 
koncev je to njegov prevod in bo 
spodaj on podpisan. 

V življenju in literaturi je nekaj, 
kar daje enemu in drugemu nadih 
enkratnosti, to so drobci, na videz 
nepomembni, a so del edinole nje-
ga, kraja ali zgodovine. Nič čudnega 
ni, če danes nekje ob Soči srečamo 
skuštranega tipa z rdečo knjižico 
Vodnik po soški fronti in išče, kje 
je to nemško pokopališče, kje je še 
kakšen drobec, ki lahko razkrije del 
nekega življenja, usodo nekega fan-
ta na tej fronti. Vedel je, recimo, da 
Alphonse Daudet, znana so Pisma iz 
mojega mlina, v resnici v tistem mli-
nu ni živel, ampak je živel in spal pri 
neki grofici, spodaj pod mlinom. 

Svojčas sva se z ženo klatila po 
Provansi. Pred nekim semaforjem 
se ustaviva, zraven ustavi francoski 
avto in voznik naju vpraša:  Ja, kaj 
pa vidva tu delata? A poznata Aleša 
Bergerja? 

Ja, to pa res, sva bila presenečena. 
Peljita za mano, vaju povabim k 

sebi domov. Izkazalo se je, da je bil 
to arhitekt slovenskih korenin.  

Bivališče, kjer je stanoval, je sam 
zasnoval; veliki, zračni in svetli pro-
stori. Ampak nekaj, stanovanja, ki 
jih je načrtoval, niso imela predelnih 
sten – nekako prijazno nevsiljiva ar-
hitektura – naj si stanovalec sam ure-
di ambient, kjer bo bival, on ve, kje 
bo ta miza in kje stol, kje bo spal, je 
razmišljal, ker on bo tu stanoval. 

Boris Jukić, prevajalec in pisatelj, 
nekdanji direktor Goriške knjižnice FB

Priznanja
Sovretova nagrada (1983), 

nagrada Prešernovega sklada 
(za prevod Lautreamontovih 
Maldororjevih spevov, 1987), zlata 
značka Borštnikovega srečanja 
(1988), Župančičeva nagrada 
(1993), Rožančeva nagrada (za 
esejistično zbirko Krokiji in beležke, 
1998), Red viteza umetnosti in 
leposlovja Francoske republike 
(1996), Schwentnerjeva nagrada 
za življenjsko delo v založništvu 
(2008), Nagrada Esasi za najboljši 
prevod literarnih del iz španskega 
v slovenski jezik (za prevod 
Lorcovega Ciganskega romansera, 
2009), Red častnika umetnosti in 
leposlovja Francoske republike 
(2010).

Cvetoča češnja z dekoracijo iz češnjevega lesa (Foto: K. Vuga)

Pomladni žafran (Foto: Katarina Vuga)

Foto: Darinka Kozinc

Foto: Branko Marušič

Urednik, kritik, prevajalec, 
pisatelj…, težko je v kratek uvodnik 
strniti bogato in vsestransko 
ustvarjalno pot Aleša Bergerja, sicer 
Ljubljančana, ki ga je v Solkan 
pripeljala ljubezen zrelih let, 
čeprav je še vedno v neprestanem 
odhajanju in prihajanju, saj, ko 
sva se dogovarjala za srečanje, 
je le-to moralo počakati zaradi 
Luxemburga. Uveljavil se je 
predvsem kot urednik (pri Mladinski 
knjigi in tudi pri drugih založbah je 
kot urednik pripravil preko sedemsto 
knjižnih del), prevajalec, gledališki 
in literarni kritik ter literarni 
zgodovinar, uspešno se je preizkusil  
tudi kot esejist, avtor kratke proze, 
dramatik in otroški pisatelj. Kot 
prevajalec in štipendist francoske 
vlade je večkrat bival v Franciji, 
predvsem v Arlesu, Parizu in Saint-
Nazairu. S svojim vsestranskim 
angažiranjem v slovenski literaturi 
si je Berger pridobil velik ugled in 
avtoriteto. Kot kritični intelektualec 
je v člankih in esejih vztrajno in 
prepričljivo zagovarjal avtonomne 
vrednote literarne kulture, 
visoke standarde založništva in 
uredništva ter potrebo po nenehnem 
brušenju slovenskega jezika ob 
najzahtevnejših besedilih drugih 
književnosti.

Odšla najstarejša krajanka 
Emilija - Milka Vuga

Pripravljal sem prispevek o pra-
znovanju 101. leta najstarejše kra-
janke Solkana in verjetno najsta-
rejše občanke Mestne občine Nova 
Gorica, ki ga je Milka Vuga prazno-
vala 6. januarja letos. Praznovanje 
je bilo zelo slovesno. Ko so novinar-
ji Milko vprašali, kaj je njena želja, 
jim je odgovorila: »Da bi še dolgo 
živela«.

Žal se njena želja ni uresničila. 
27. februarja 2016 je prenehalo biti 
njeno srce.

Milka se je rodila med vojno vi-
hro leta 1915 v Šempasu v družini 
Dovžak kot tretja od sedmih otrok.

Še zelo mlada je odšla v Solkan, 
kjer je pri Grosarjevih pomagala 
pri raznih opravilih. Tam je spo-
znala znanega solkanskega krojača 
Celestina Vugo in se kmalu poroči-
la. Skupaj sta delala v krojaški de-
lavnici. Pri njej so se številna dekle-
ta izučila poklica šivilje.

Milka je bila velika ljubiteljica 
plesa. Mož Celeste je kupil vespo in 
ni bilo plesišča, ki ga z možem nista 
obiskala ob koncu tedna. Po smrti 
moža je živela sama v skromni hi-
ški nasproti hotela Sabotin, zadnje  
leto pa v Domu upokojencev v Novi 
Gorici.

Milka je bila vedno skromna in 
delavna. Bila je priljubljena med 
prijatelji in sorodniki. Rada je pri-
skočila na pomoč in še v pozni 
starosti opravljala vsa hišna dela. 
Poslovila se je skromno, tako kot je 
celo življenje živela.
Jožko Leban

V Soških elektrarnah Nova Gorica vodni    po-
tencial Soče in njenega povodja              iz-
rabljamo na način, da upoštevamo stroge 
okoljevarstvene vidike.  

Vodnega potenciala ne izkoriščamo za vsako 
ceno, temveč tako, da ohranjamo naravno 
ravnovesje.     

S trdno zavezo, da bodo naravne lepote 
Posočja ohranjene tudi za zanamce. 

V Soških elektrarnah Nova Gorica vodni    po-
tencial Soče in njenega povodja              iz-
rabljamo na način, da upoštevamo stroge 
okoljevarstvene vidike.  

Vodnega potenciala ne izkoriščamo za vsako 
ceno, temveč tako, da ohranjamo naravno 
ravnovesje.     

S trdno zavezo, da bodo naravne lepote 
Posočja ohranjene tudi za zanamce. 
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Naši ljudje

Pavel Medvešček, Štrekljev nagrajenec

Pavel Medvešček je v lanskem 
letu prejel Štrekljevo nagrado (po-
imenovano po dr. Karlu Štreklju 
1859-1912, jezikoslovcu, slavistu in 
etnologu, zbiratelju ljudskih pesmi 
in profesorju na univerzi v Gradcu), 
ki jo podeljujejo za izjemne dosežke 
na področju zbiranja in ohranjanja 
slovenskega ljudskega blaga v pesmi 
in besedi. Prireditev s podelitvijo na-
grade je potekala na Štrekljevem bor-
jaču v Gorjanskem. Na prireditvi je 
kot slavnostna govornica nastopila 
mag. Darja Skrt, ki je tudi kustodi-
nja Pavletove razstave Staroverstvo 
in staroverci, ki bo letos, v dopol-
njeni obliki, postavljena v muzejskih 
prostorih Vile Bartolomei v Solkanu. 
Objavljamo nekaj misli iz njenega 
govora:

V posebno čast mi je, da lahko 
stojim tukaj. Upam, da me čustva 
ne bodo premagala ob spominu na 
zadnja tri leta, ko sem intenzivno 
sodelovala s Pavletom in z njim po-
tovala v svet, ki ga je srečal, ko je 
prvikrat stopil v dolino reke Idrije. 
Pavle je rekel: »Mene je vedno zani-
mala preteklost, ker zdaj vem, kako 
je, na prihodnost pa ne moremo 
vplivati. Preteklost je tista, ki nas 
določa in ki pušča v nas sledi«. Ko 

je Pavle stopil v ta svet ob Idriji, je 
stopil v dimenzijo nekega drugega 
časa, v znanja in vedenja, ki so jih 
naši prednamci pustili v prostoru, v 
ljudeh ter v kamnih bližnjih potokov 
in rek. Subtilnost kulture v sožitju 
prepletene z naravo je v 20. stoletju 
začel uničevati industrijski razmah. 
Kljub temu pa so ga ohranili v da-
našnji čas s posebno močjo, ki je 
vtkana v način življenja in prežeta z 
ljubeznijo do zemlje, ter intimno od-
prtostjo do transcendentnega sveta. 

Izjemen spomin in izjemna spo-
sobnost orientacije, oblikovanje, 
dar za likovno izražanje, občutek za 
glasbo, vse to so Pavletovi darovi, 
ki mu jih je poklonila narava zato, 
da zapiše, nariše in ohrani bogastvo 
vedenja naših prednamcev. Pavletu 
je bilo namenjeno, da nam ohrani 
veliko bogastvo za nov svet, za svet, 
ki nas čaka in v katerem bomo imeli 
večjo vlogo, kot si danes predsta-
vljamo. 

Ko je Pavle hodil po terenu, 
je srečeval »svoje« strice, tako so 
imenovali starejše neporočene mo-
ške. Z njimi je navezal posebno 
vez, preživljal cele popoldneve in 
imel moške debate, polne moških 
skrivnosti. Četudi ni bil njihov, so 
ga vzeli za svojega, saj se je eno-

stavno spojil z njimi. Vsrkaval je 
njihov spomin in svet, ki je bil  
odprt do sočloveka, vendar izku-
stveno in pojmovno precej drugačen 
od današnjega. Mi si velikokrat na-
robe razlagamo, kaj je to mistično, 
kaj je to transcendentno ... Vedno se 
zdi, da je nekje zunaj nas. Pavle je 
spoznal in dokazal, da so naši pred-
namci vedeli, da je vedno vse v nas. 
Vse plasti časa, vsa dediščina, vse 
je v nas samih, samo prisluhniti si 
moramo. Pavle je prisluhnil svojemu 
srcu, predvsem pa sočloveku. Na 
takšen način se je srečal z Janezom 
Strgarjem, s katerim sta postala pri-
jatelja. Strgar mu je odkril največje 
skrivnosti, čeprav ne čisto vse, ter 
mu dovolil, da jih zapiše. Na kon-
cu je rekel: »Fant, prinesi pokazat, 
kaj si napisal!« in ko je vse natanč-
no prebral, je rekel: »Tako je prav.« 
Potem je sledil poseben obred zapri-
sege, kjer je moral Pavle obljubiti, 
da dokler se na nebu ne pojavi lu-
nin krajec obrnjen navzdol, najpo-
membnejšega dela zbranega gradiva 
ne bo objavil v javnosti. Držal je mo-
ško besedo in tako je bilo. Zapiski 
so šli na varno v omaro, kar je bilo 
enako veliko in pomembno delo, 
kot je bilo zapisovanje in zbiranje 
gradiva. Vsakdo, kdor se ukvarja s 
katerokoli ustvarjalnostjo ve, kako 
težko je zadržati v sebi znanje in 
vedenje, kako lahko človeka prema-
ga skušnjava lastnega ega. Gradivo, 
zgodbe in povedke, ki niso bili pod 
zaprisego, so izšli že v 90. letih v 
knjigah Na rdečem oblaku vino-
grad rase (1990), Skrivnost in sve-
tost kamna (1992), Štrped (1997) in 
Obrusnice (1998). Glavnina zbra-
nega bogastva pa je čakala na pra-
vi čas in na svoj način pritiskala na 
Medveščkov ustvarjalni potencial. 
Modrost, znanje in vedenje so tako 
našli pot na beli dan skozi njegov 
likovni izraz. Ko je v Goriškem mu-
zeju leta 1994 umetnostni zgodovi-
nar Matjaž Brecelj, pripravil retro-
spektivno razstavo grafik in risb, sta 
z vso silovitostjo bruhnila na dan 

moč in bogastvo staroverske dedi-
ščine. Slike so polne staroverskih 
simbolov: tročan, taura, kačja glava, 
lintvar … Vizualna umetnost je bila 
takrat edina pot, ki je svet oplajala s 
staroversko dediščino in ga pripra-
vljala na prihod pisnih zapiskov in 
predmetov. Pravzaprav je bilo tako, 
kot je staroverstvo v resnici živelo 
in se prenašalo naprej – z občutki, 
vizualnim zaznavanjem in komuni-
ciranjem ter individualnim branjem 
sveta in transcendentnega.  

Čas je tekel, zapiski, risbe in 
predmeti so ostajali varno spravlje-
ni v vseh prostorih doma. Ves ta 
čas (od prvih terenov dalje) je ve-
liko delo opravila Pavletova žena 
Milenka. Skrbno ga je čuvala v času 
in prostoru, da ne bi ostal kje v pre-
teklosti s svojimi strici. V svoje ži-
vljenje je samoumevno sprejela klet, 
podstrešje in omare s škatlami pol-
nimi predmetov (od 257 predmetov 

je okoli 80% kamnov prodnikov) in 
zapiskov. 

 Leta 2006 sta Pavle in njegov pri-
jatelj in fotograf Rafael Podobnik v 
Podobnikovi založbi Taura izdala še 
zadnje »dovoljeno« gradivo v knjigi 
z naslovom Let v lunino senco. 

Prišel je 3. 3. 2007, ko se je na 
nebu pojavil napovedan lunin mrk v 
obliki lune obrnjene navzdol. Vrata 
za objavo celotnega gradiva so se na 
stežaj odprla. 

mag. Darja Skrt

Leta 2012 je okviru publikacij 
Goriškega muzeja izšel katalog 
Staroverstvo in staroverci, etnološka 
zbirka Pavla Medveščka, leta 2014 
je bila postavljena istoimenska raz-
stava v gradu Kromberk, leta 2015 
pa obsežna monografija Iz nevidne 
strani neba, ki jo tu predstavljamo.
ibm 

Obdaritve 
Starejših krajanov in skupin,  
ki potrebujejo našo pozornost, sta 
omogočila:

NATURAL JUST  d.o.o.  Nova Gorica
Trgovina KUKAJ Solkan

Učenci OŠ Solkan so starejšim kraja-
nom izdelali voščilnice.

BOŽIČNI KONCERT 26. 12. 2015  
v solkanski cerkvi so omogočili:
MINI GO d.o.o. Nova Gorica
Pekarna Brumat
Restavracija PRIMULA, Solkan
Cvetličarna Pod koloncami, Solkan

OBDARITEV STAREJŠIH KRAJANK 
ob dnevu žena in materinskem dnevu 
je omogočilo Vrtnarstvo KORŠIČ  iz 
Solkana.

Vrtec OŠ Solkan je krajankam izdelal 
voščilnice.

SWIFT ŽE ZA 9.999 €
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0-6,4 l/100km in 116-147 g/km, emisijska stopnja: EURO5, EURO6, specificna emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0024-0,1157 g/km, trdi delci: 0,00005-0,00013 g/km, 
število delcev: do 0,02 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroca globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k cezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specificni porabi goriva in 
specificnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varcni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplacno pridobite pri pooblašcenem partnerju SUZUKI in na spletni strani www.suzuki.si. 
Slike so simbolične.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0-6,4 l/100km in 116-147 g/km, emisijska stopnja: EURO5, EURO6, specifična emisija dušikovih, oksidov (NOx): 0,0024-0,1157 g/km, trdi 
delci: 0,00005-0,00013 g/km, število delcev: do 0,02 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi 
goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem partnerju SUZUKI in na spletni strani www.suzuki.si.  Slike so simbolične.

Iz nevidne strani neba
Knjiga Iz nevidne strani neba, ki je 

v lanskem letu izšla pri Založbi Znan-
stvenoraziskovalnega centra Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti 
v zbirki Studia Mythologica Slavica, 
govori o preteklosti, ki jo je Pavle 
še uspel ujeti na papir v besedah, v 
risbah, pa tudi v predmetih, zbranih 
okrog osnovne tematike starovercev 
in staroverstva. Predmeti so že bili 
predstavljeni na istoimenski razstavi 
Goriškega muzeja, s katalogom, ki 
ga je uredila kustodinja Darja Skrt, 
v knjigi pa so predstavljeni bogati 
Pavletovi zapiski. Kritično razlago je 
prispeval arheolog dr. Andrej Pleter-
ski, ki poudari, da je osrednja tema 
stara vera kot način življenja naših 
prednikov še pred časom pokristja-
njevanja. Stara vera pradavnih časov 
se je skrila pod plastjo krščanske vere 
in vrsto plasti raznih kulturnih in 
političnih režimov, ter se s pomočjo 
redkih privržencev obdržala do 19. 
in 20. stoletja. V knjigi sicer ni uro-

kov, saj so jih poznali in uporabljali 
le redki posvečeni, pravi Pleterski, in 
jih niso posredovali dalje laičnim zbi-
ralcem in zapisovalcem. V knjigi pa je 
vrsta opisov raznih svetišč, obredov, 
praznikov, jedi, pijač in predmetov, 
povezanih s čaranjem in staro vero, 
predvsem pa so predstavljeni ljudje, 
z imenom in priimkov, ki so Pavletu 
pripovedovali in kraji, kjer so živeli 
in delali; zajeto je območje zahodne 
Slovenije in predvsem Posočja. Inter-
vjuji so zapisani v knjižni besedi, kar 
tekst približa bralcu, kljub temu pa 
pod tekstom začutimo tudi narečno 
govorico, ki se kaže v številnih nareč-
nih imenih za ljudi, kraje, predmete, 
jedi in pijače … Staroverci v knjigi 
spregovorijo s »svojim« glasom, ki ga 
je Pavle prenesel do današnjih časov. 
Knjiga je zanimiva in vredna branja, 
odkriva nam svet, ki ga lahko samo 
slutimo in tako bogato dopolnjuje 
tudi Pavletovo zbirko staroverskih 
predmetov.    

Iz pozdravnih nagovorov 
Projekt Rastoča knjiga je nastal 

ob 10 letnici samostojnosti Slovenije 
s poudarkom na zavedanju, da smo 
se kot narod ohranili prav po zaslugi  
kulture, umetnosti in znanosti. Vse to 
pa povezuje knjiga kot simbol zaveda-
nja le-tega. Pobudnik projekta je bil 
dr. Janez Gabrijelčič, ki je tudi nocoj 
med nami, od vsega začetka pa poleg 
Društva Rastoča knjiga sodelujejo še 
Državni svet RS, SAZU, Javni sklad za 
kulturne dejavnosti in NUK. 

Na šoli smo se za projekt odločili, 
ker ugotavljamo, da v sodobnem času 
globalizacije medčloveški odnosi, do-
moljubje, tradicija… niso več nekaj, 
kar je bilo še ne tako dolgo nazaj, 
povsem spontano in samoumevno. 
Lani smo tako pripravili izhodišča za 
našo šolo, se  udeležili odprtja Rasto-
če knjige na OŠ Toneta Pavčka v Mir-
ni Peči in posveta o Rastoči knjigi v 
Državnem svetu. Današnja prireditev 
pomeni tudi uraden pristop naše šole 
in KS Solkan k projektu, ki naj posta-
ne stalnica našega dela in poslanstva.
Marijan Kogoj, 
ravnatelj Osnovne šole Solkan

Ko se je na KS Solkan pojavil dr. Ja-
nez Gabrijelčič s predlogom o Rastoči 
knjigi, nismo veliko vedeli o projektu, 
zato je še toliko bolj pomembno, da 
ga je Osnovna šola Solkan sprejela za 

svojega, ker je to kraj, kjer naši otro-
ci srkajo znanje in vrednote, ki so jim 
kot luč na njihovi poti.

Obenem se zahvaljujem tudi vam 
g. predsednik, ne za to, ker ste z nami, 
ker vem da ste radi, pač pa zato, ker 
ste odlikovali slikarja in grafika, Sol-
kanca Vladimirja Makuca, ki je svo-
jemu kraju podaril izjemno zbirko 
svojih del.
mag. Darinka Kozinc, 
predsednica KS Solkan

Prisrčno vas pozdravljam v svo-
jem imenu in v imenu Mestne občine 
Nova Gorica. Čestitam vam ob slo-
venskem kulturnem prazniku, Osnov-
ni šoli Solkan pa še posebej ob priklju-
čitvi k projektu Rastoča knjiga. 

Projekt spodbuja branje, kajti pra-
vo branje je samo branje knjige. Vse 
ostalo je prebiranje. Med mladimi je 
knjiga velikokrat vezana na občutke, 
kaj MORAM narediti, znati, prebrati 
… in zato jo včasih odrinejo od sebe, 
preden bi jo zares lahko vzljubili, 
preden bi lahko spoznali tisto igri-
vo, brezčasno, tisto samo tvojo plat 
knjige. Brez knjige pa ni kulture in že 
pregovorno vemo, da brez kulture ni 
naroda.

Ana Zavrtanik Ugrin, 
podžupanja MONG

Rastoča knjiga

Pisana beseda nas bogati kot narod, bogati našo kulturo, 
bogati naš obstoj. S hvaležnostjo se ji poklanjamo.

Veseli me, da vas lahko kot novo-
pečeni predsednik Društva Rastoča 
knjiga pozdravim v Solkanu ob širi-
tvi Rastoče knjige. To gibanje se je 
začelo ob prelomu stoletja, začelo se 
je predvsem na Dolenjskem, sedaj pa 
se počasi in stabilno širi po Sloveniji, 
tako da smo danes prišli do naše za-
hodne meje.

Društvo Rastoča knjiga je po-
polnoma nepolitično in nikakor 
ne vsiljuje načina delovanja svojim 
članom, občinam, krajevnim sku-
pnostim, šolam, itd. Vsak se lahko 
po svoje odloči, kako bo deloval v 
dobro knjige, znanja in izobrazbe. 
Ob tem se je treba zavedati, da smo 
v Sloveniji v zgodovini živeli s kultu-
ro in knjigo ter z njima preživeli in 
na koncu zmagali in prišli do svoje 
države. Nismo imeli niti kraljev niti 
princev, niti velikih bojevnikov niti 
velikih bogatašev, celoten naš razvoj 
je slonel na knjigi. In tako mora biti 
tudi v bodoče, čeprav se vsi tega še 
ne zavedamo, ker se nam zdi, da so 
sedaj drugačni časi in so pomemb-
nejše druge stvari. V teh zadnjih letih 
smo pozabili na znanje in na knjigo, 
toda to nas ni pripeljalo prav daleč. 
Vrniti se moramo h koreninam.

akademik dr. Boštjan Žekš, 
predsednik društva Rastoča knjiga

V petek, 5. 2. 2016, je bila na naši 
šoli kulturna prireditev ob Prešernovem 
dnevu in projektu Rastoča knjiga. Pro-
slave se je udeležil tudi predsednik drža-
ve gospod Borut Pahor. Jaz sem nastopal 
kot plesalec ob francoski polki. V paru 
sem se ob poskočnih zvokih harmoni-
ke zavrtel s sošolko Eleno iz sosednjega 
razreda. Oblečeni smo bili v modre kav-
bojke in bele majčke ali srajco. Fantje 

Svečana prireditev

In zgodilo se je!

smo imeli tudi rjav telovnik. Občutek 
sem imel, da grem na neko slavnostno 
zabavo. Mene je bilo čisto malo sram, 
ker sem nastopal na tako pomembni pri-
reditvi in še pred predsednikom države. 
To je bil eden mojih najdaljših dnevov, 
imel sem se zelo lepo in vesel sem bil, 
da sem lahko bil del tako pomembnega 
dogodka.
Patrik Brezigar, 3. a

Velik dogodek se je zgodil, saj je cela 
šola dihala za tri dopoldanske in za po-
poldansko prireditev, ki pa ni bila kar 
tako, saj nas je s svojim obiskom počastil 
predsednik Republike Slovenije, gospod 
Borut Pahor, prireditve pa so se udeležili 
še drugi ugledni gostje.

Natanko ob petih je Nina, ki je pove-
zovala celotno prireditev, naznanila pri-
hod predsednika in gostov. Vsi smo vstali 
in jih pozdravili z glasnim aplavzom.

Prireditev se je začela s slovensko himno, 
ki jo je zapel mladinski pevski zbor pod vod-
stvom učitelja Mateja Petejana. Ker pa smo 
se tega dne spomnili našega največjega pesni-
ka Prešerna, je Zala recitirala verz iz pesniko-
vega soneta ter ga povezala s Pavčkovo kiti-
co, ki je napovedala projekt Rastoča knjiga. 
Evelin je na flavto zaigrala nežno skladbico, 
nato so se zvrstili govorniki.

Kot gostitelj prireditve je najprej sto-
pil k mikrofonu naš ravnatelj gospod 
Marijan Kogoj, nato gospa Darinka Ko-
zinc, predsednica Sveta krajevne skupno-
sti Solkan, pa še gospa Ana Zavrtanik 
Ugrin, podžupanja Mestne občine Nova 
Gorica.

Predsednik društva Rastoča knjiga aka-
demik dr. Boštjan Žekš je tudi zaželel pro-
jektu srečno pot.

Predsednik Republike Slovenije go-
spod Borut Pahor je predstavil pomen in 
vlogo knjige. Nato je knjiga simbolično 
potovala od gospoda Pahorja preko rok 
učencev vse do vitrin, v katerih so že 
predstavljene knjige.

Sama prireditev je bila prepletanje 
razmišljanja in zapisov učencev od dru-
gega do devetega razreda, ki so pisali 
na besede sreča, svoboda, strpnost, so-

pomoč, spoštovanje, srčnost ...Ti čudo-
viti zapisi so se vsebinsko navezovali na 
pesmi mladinskega zbora, ki ga je vešče 
vodil učitelj glasbenega pouka gospod 
Matej Petejan.

Tudi šolska avla je bila okrašena v 
duhu knjige. Omeniti pa moramo še 
vabila, ki so izražala barvo reke Soče. 
Za vse to pa je poskrbela naša učiteljica 
likovne vzgoje gospa Andreja Kocjan. 
Prav tako iskrena zahvala vsem učitelji-
cam razrednega pouka, ki so vodile svoje 
učence in sodelovale pri pripravi progra-
ma. Omeniti moramo še učenca, ki sta 
prevzela vlogi Solkanke (Katrin Pipan) in 
mizarja (Nejc Pavlin) in vse obiskovalce 
vešče vodila vse do zadnje, na harmoniko 
spremljane pesmi (Blaž Petrevčič in Ma-
tevž Pavlin), ki opeva lepote naše domo-
vine, seveda tudi lepoto Solkana.

Za povezavo vseh niti v celoto je skr-
bela učiteljica slovenščine gospa Dea Susič.

Skoraj bi pozabili: najlepša hvala 
gospodu ravnatelju, ki se je odločil in 
poslal knjižničarko Vlasto Skok na se-
stanek z gospodom Janezom Gabrijel-
čičem, pobudnikom projekta Rastoča 
knjiga.

Celotno prireditev je spremljalo pri-
jazno vzdušje in nekakšna svečanost. 
Vsi smo se zavedali pomena kulturnega 
praznika in z njim povezanega projekta 

Rastoča knjiga, ki ne ozavešča samo lju-
bezni do knjige in branja, temveč posta-
vlja na vidno mesto vrednote in človeka.

Bilo je lepo, saj se je na prireditvi 
zbral skoraj celoten kolektiv in tudi 
vzdušje med učitelji je bilo nekaj poseb-
nega.

Sledilo je slikanje učencev z gospo-
dom Borutom Pahorjem in skromna po-
gostitev v jedilnici. 

Dea Susič
                                        

                                                              

                                                             

Govor predsednika države zbranim v šolski avli.  (Foto: Andrej Jelen)

Nejc Pavlin v vlogi mizarja in Katrin Pipan v vlogi Solkanke.  (Foto: Andrej Jelen)

Drugošolci plešejo francosko polkico.  (Foto: Andrej Jelen)

Foto: Daniel Novakovič / STA
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Pridružite se
zmagovalni Fordovi ekipi.

FORD C-MAX
15.600 €že

 o
d

FORD FIESTA
10.290 €že

 o
d

FORD FOCUS
14.190 €že

 o
d

FORD MONDEO
19.550 €že

 o
d

FORD KUGA
21.400 €že

 o
d

Odpeljite favorite naših nordijcev, Fiesto, Focusa, C-MAXa, 
Mondea ali Kugo, s petletnim jamstvom brez omejitve kilometrov. 
Pridružite se tistim, ki brezkompromisno obvladujejo svoj teren.

Uradna poraba goriva: 3,2-7,4 l/100 km. Uradne emisije CO2: 82-189 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolične.

Go Further

OŠ Solkan

»Poskusi, učitelj‘ca, poskusiiii, 
kdaj gremo na Jožefa Stefana? Bo kaj 
poč‘lo?«

»Pa še kako!«
In smo se januarja odpravili že tri-

najstič zapored delat poskuse v sam 
kemijski laboratorij Instituta Jožefa 
Stefana v Ljubljani. Potekali so pod 
strokovnim vodstvom magistra kemije 
gospoda Tomaža Ogrina, ki je že vrsto 
let zaposlen na oddelku Anorganske 
kemije in tehnologije kot vodja  Šole 
eksperimentalne kemije, namenjene 
šolam kot dopolnilna dejavnost za iz-
vajanje poskusov, ki jih pri pouku obi-
čajno ne izvajamo. 

Gospod Ogrin nas je najprej odpe-
ljal v steklopihaško delavnico inštituta, 
kjer smo se čudili neverjetni spretno-
sti rok steklopihaškega mojstra Petra 
Kolobarića, ki že več kot trideset let 
izdeluje najrazličnejše unikatne labora-
torijske pripomočke za različne kemij-
ske raziskave.

V spomin na obisk je gospod Kolo-
barić naši učiteljici podaril steklenega 
labodka, ki ga je izdelal kar mimo-
grede med razlaganjem o oblikovanju 
stekla.

Nadaljevali smo s kemijskimi po-
skusi. Najprej smo se ustavili pri 
dušikovi postaji, kjer smo napolnili 
termovke s tekočim dušikom in nato 
spoznali njegove glavne lastnosti in 
možne načine uporabe (dušenje po-
žara ogljikovodikov, nastanek megle 
z nenadnim ohlajanjem zračne vodne 
pare, učinek pritiska plina, ki vre v 

Na Institutu Jožefa Stefana  
in Centru za jedrsko tehnologijo

zaprti posodi in posledično »raketni 
pogon«).

S temi poskusi nas je gospod mag. 
Ogrin povsem prevzel in navdušil.

Tako smo v kemijskem laboratoriju 
spoznavali še kisik, ogljikov dioksid, 
vodik in helij. Najbolj smo bili navdu-
šeni nad vodikovo bombo in železo-
vim ognjemetom, zažigom vodikovih 
mehurjev na dlani, na koncu pa se še 
od srca nasmejali smešnim, kot iz ri-
sank podobnim glasovom iz naših grl, 
ki nastanejo zaradi drugačne vibracije 
zvoka v glasilkah, če namesto zraka 
vdahnemo helij.

Zahvalili smo se gospodu mag. 
Ogrinu za odlično vodenje izvedbe 
poskusov in se s šolskim kombijem, ki 
ga je kot vedno varno vozil naš šolski 
hišnik gospod Sergij Močnik, odpeljali 
novemu znanju naproti, v Izobraže-
valni center za jedrsko tehnologijo v 
Podgorici. Tam nas je prijazno sprejela 
gospa Vesna Slapar Borišek, univ. dipl. 
prof. fizike, strokovna sodelavka za iz-
obraževanje o reaktorski fiziki, ki nam 
je pripravila predavanje in poskuse v 
zvezi z jedrsko energijo. Spoznali smo 
pozitivne in negativne učinke razpada 
radioaktivnih izotopov. Na izobraže-
valni razstavi pa nas je prevzela ani-
macijska računalniška igra upravljanja 
različnih elektrarn (hidro, termo, ve-
trne, jedrske, plinske in sončne) glede 
na trenutne vremenske in ekonomske 
okoliščine. Najmočnejši med nami pa 
so si na posebni napravi prikolesarili 
preko 402 W električne moči in tako 

Na pustni torek je vreme, kljub 
slabi napovedi, le dopustilo, da smo v 
pustnem sprevodu odkorakali po Sol-
kanu. Na potep po našem kraju smo 
se odpravili vsi razredi od 1. do 4. 
Med potjo smo srečali tudi otroke iz 
našega vrtca. Za veselo pustno razpo-
loženje sta poskrbela harmonikarja iz 
8. c razreda, Blaž in Matevž, ki sta ves 

Pust po Solkanu

čas razigrano raztegovala svoj meh 
in igrala poskočne viže. Kot vsako 
leto smo tudi letos zaplesali ob fon-
tani na Placu, kjer nas je pozdravila 
tudi predsednica KS Darinka Kozinc.  
Z veselim rajanjem smo preganjali 
zimo, ki letos še ni pokazala prave 
plati.
Erika Grosar  

prižgali osem 25-vatnih žarnic zapo-
red. Gospa Vesna nas je ob koncu obi-
ska izredno pohvalila in dejala, da ji je 
naš obisk bil eden tistih »za dušo«.

Polni novih spoznanj in vtisov smo 
odšli v naletavajoče debele snežinke, ki 
so nas razveselile in zdramile iz znan-
stvenega sveta. Na poti domov smo 
klepetali, se smejali in celo malce po-
novili snov za pisno preverjanje iz zgo-
dovine, za naslednji dan.

Kaj je več kot to, da smo se veliko 
novega naučili na (kot pravi naša uči-
teljica) »butičen« način, pri tem pa še 
neizmerno uživali...

Mojca Božič: »Osupnili so me po-
skusi s tekočim kisikom.«

Nika Markič: »Najbolj se mi je vti-
snil v spomin učinek helija na zvok na-
ših glasilk.«

Valentina Šuligoj: »Najbolj so me 
presenetile spretnosti steklopihača.«

Mako Pirih: »Na kolesu, ki proi-
zvaja elektriko, sem proizvedel 400 W 
elektrike.«

Patrik Federici: »Samo na institutu 
Jožefa Stefana lahko vidiš tako zanimi-
ve poskuse.«

Nejc Žižmond: » Bilo je lepo in za-
bavno, bi šel še enkrat.«

Jakob Faganel: »Največji vtis so mi 
dali vodikovi mehurčki.«

Matija Černe (iz prve skupine, ki je 
pred trinajstimi leti obiskala inštitut): 
»Prav vse je bilo zanimivo, najbolj pa 
sem si zapomnil, kako smo kisik z ohla-
janjem spravili do trdnega stanja.«
Matejka Černe

Skupina učencev izbirnega predmeta poskusi pri kemiji ob odhodu z Instituta Jožefa Stefana.  (Foto: Matejka Černe)

V petek, 5. februarja, smo učen-
ci in učitelji na OŠ Solkan pripravili 
prireditev ob priključitvi naše šole 
k projektu RASTOČA KNJIGA. Za 
prireditev smo se začeli pripravljati 
že pred novim letom. Vsi, prav vsi 
smo pisali in razmišljali o vrednotah, 
ki se začnejo na črko S. Od prvošolč-
kov, ki so se komaj naučili pisati, do 
nas, devetošolcev. Kaj nam, mladim, 
pomenijo sreča, svoboda, spoštova-
nje, strpnost, srčnost,.. Pri vsem tem 
so nam bili v veliko pomoč in pod-
poro tudi učitelji. Učiteljica Andreja 
Kocjan je poskrbela za tematsko ure-
ditev šolske avle in za vabila, učitelj 
Matej Petejan pa je pripravil pesmi 
za pevski zbor. Učiteljica Dea Susič, 
ki je vodila priprave pa nas je že od 
samega začetka spodbujala in nas 
pripravljala. Prireditve se je udeležil 

Prireditev ob kulturnem prazniku
tudi predsednik Republike Slovenije 
gospod Borut Pahor, ki je v svojem 
govorom že na začetku spomnil na 
pomembnost knjige, udeležil se je 
tudi predsednik Rastoče knjige aka-
demik dr. Boštjan Žekš, predsednica 
Krajevne Skupnosti Solkan gospa Da-
rinka Kozinc ter podžupanja Mestne 
občine Nova Gorica Ana Zavrtanik 
Ugrin. Zakaj sploh je Rastoča knjiga? 
Rastoča knjiga nas poskuša seznaniti 
s pomembnostjo knjige, kako nas je 
spremljala skozi stoletja od Brižinskih 
spomenikov do Primoža Trubarja, 
očeta slovenske knjige ter do danes, 
do sodobne književnosti. Knjiga nas 
spremlja skozi življenje, zato je po-
membno, da ji tudi mi izkažemo spo-
štovanje. Kot je napisal Tone Pavček: 
Rastoča knjiga je več kot knjiga; je 
skrinja narodne zaveze; je duh, ki se 

nad časom dviga; je zvezda stalnica; 
ljubezen. Seveda pa celotna predstava 
ni bila namenjena samo projektu Ra-
stoča knjiga. Bila je tudi namenjena 
kulturnemu prazniku, ki ga Slovenci 
praznujemo 8. februarja. To je Prešer-
nov dan. Smo eden redkih narodov, 
če ne edini, ki smo kulturni praznik 
povezali z imenom našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna. Čez celo 
prireditev smo skozi pesem ter recital 
spominjali na pomen knjige, na po-
men besede, na pomen pisanja ter s 
tem pokazali spoštovanje slovenske-
mu narodu. Pisana beseda nas bogati 
kot narod, bogati našo kulturo, boga-
ti naš obstoj. je  povedal predsednik. 
Solkanski osnovnošolci smo ponosni, 
da smo pristopili k temu projektu in 
ponosni, da smo izpeljali prireditev.     
Nina Luznik   

OŠ Solkan

Koper, Ljubljana, 1. februar 2016 

Adriatic Slovenica (zavarovalnica AS) 
je vstopila na trg s Pokojninskim var-
čevanjem AS, posodobljeno ponudbo 
pokojninskih zavarovanj za podjetja 
kot za posameznike. Odslej ugodnejše 
in bolj prilagodljivo varčevanje za po-
kojnino se bo izvajalo v treh kritnih 
skladih življenjskega cikla. Zavaroval-
nica AS, ki edina v Sloveniji ponuja 
popolno ponudbo vseh zavarovanj na 
enem mestu, je z novim pokojninskim 
načrtom in varčevanjem za dodatno 
pokojnino zaokrožila krog varnosti za 
svoje stranke.

Pokojninsko varčevanje AS omogo-
ča davčno optimalno in ugodno var-
čevanje v skladih življenjskega cikla, 
ki jih bo AS upravljal skupaj s sestrsko 
družbo KD Skladi. Ta je v Sloveniji 
že vrsto let, tudi 2015, najuspešnejša 
družba za upravljanje po izboru ča-
snika Finance. Gre za najustreznejšo 
ponujeno rešitev za dolgoročno upra-
vljanje pokojninskih prihrankov in 
varnosti naložb ter ugodnosti, ki jih 
pridobijo varčevalci, kar AS omogo-
ča s svojo kapitalsko močjo in ostalo 
ponudbo. 

»Pokojninsko varčevanje AS sesta-
vljajo trije skladi,« pojasnjuje strokov-
njakinja mag. Maja Benko, izvršna di-
rektorica pokojninskih in življenjskih 
zavarovanj. Med seboj se razlikujejo 
po naložbenem cilju in tveganosti, saj 
so posamezni skladi namenjeni različ-
nim starostnim skupinam zavarovan-
cev. Do 50. leta bomo tako varčevali 
v naložbah, ki imajo največji potencial 
dolgoročne rasti, po tem obdobju 
sledi umik v nekoliko bolj umirjeno 
naložbeno politiko. Zadnjih pet let 
pred upokojitvijo, to je po 60. letu, 
pa zavarovalnica premakne naložbe 
v ne-tvegan sklad z zajamčeno dono-
snostjo. »Sredstva zavarovancev po-
kojninskega varčevanja so pri AS-u že 
doslej dosegala donose, ki so bili med 
najvišjimi med slovenskimi pokojnin-
skimi skladi. V  zadnjih treh letih je 
donos znašal 14,65 %, v letu 2015 pa 
4,48%.« še dodaja Benkova. 

Naložbe posameznega zavaro-
vanca se bodo premikale med tremi 
skladi iz bolj delniškega v mešanega 
in na koncu v zajamčenega takrat, ko 
bo zavarovanec dosegel mejno starost 
za premik v drugi, manj tvegan kri-
tni sklad. Zavarovanci pokojninskega 
varčevanja pa bodo imeli tudi mo-
žnost kadarkoli izbrati manj tvegano 

Novo za podjetja in posameznike - 
Pokojninsko varčevanje AS

naložbeno strategijo in tako svoje na-
ložbe že prej umakniti v manj tvegan 
del.

Kristina Kožman, strokovna vodja 
teh zavarovanj, pa poudarja, da pod-
jetja z vstopom v Pokojninsko var-
čevanje AS pomembno optimizirajo 
stroške, svoje zaposlene pa z vplačili 
premij dodatno finančno nagradijo. 
»Posamezniki, ki se včlanijo v naš po-
kojninski načrt, pa poleg varnega in 
donosnega varčevanja za pokojnino 
pridobijo vrsto popustov v krogu za-
varovanj Adriatica Slovenice, obenem 
pa uveljavijo polno davčno olajšavo 
za sredstva, ki so jih vplačali v pokoj-
ninske sklade.«   

Več informacij: 
Adriatic Slovenica d. d., 

Odnosi z javnostmi, 01/58 26 882, 
05/66 43 420, 05/66 43 406; lea.cim-
permanacman@as.si; olga.pejovic@
as.si; jana.smajgl@as.si; pr@as.si, 
www.as.si; www.as-skupina.si

Mizarji nekoč
O začetkih mizarske dejavnosti v 

Solkanu ni podatkov. Nedvomno je 
bila prva oblika družinsko mizarjenje, 
ki je tako v Solkanu kot tudi drugod 
kasneje prehajalo v obrt. MIZAR MI 
JE POVEDAL RAZNE STVARI, KOT 
SO:
1. Kaj je furnir? 
2. Koliko vajencev je lahko imel vsak 
mizar? 
Odgovori: 

1. Furnir je tanka ploščica lesa, ki 
služi lepljenju na vezano ploščo, ker 
potem les dobi svoj sijaj.

2. Vsak mizar je lahko imel v manj-
ši delavnici 2 do 3 vajence, če pa je 
bila delavnica zelo velika, je lahko 
imel približno 5 vajencev.

Po pripovedi Božidarja Goloba
zapisal Vid Curk Testen, 4. b 

Moj pranono je bil solkanski mizar, 
ki je poleg mizarjenja počel tudi 
druge zanimive stvari. Pranono je 
imel strica, ki je imel v Solkanu 
mesnico. Živino za potrebe mesnice 
sta hodila moj pranono in njegov 
stric kupovat na Kambreško in Kal 
nad Kanalom. 
Vsakokrat, ko sta sklenila kupčijo, 
sta si stric in kmet iz tistih krajev 
najprej segla v roko, nato pa sta šla 
v vaško gostilno in nazdravljala do 
onemoglosti, zato je moj pranono 
moral peljati domov živino in 
onemoglega strica.

Stričeva žena teta Ana je imela 
mojega pranonota zelo rada, zato mu 
je vsakokrat stisnila v roke dva para 
klobas in kos mesa.

Matic Komel, 5. a

Uresničena želja
V torek  15. 12. 2015 smo Arne, 

mama, tata in jaz odšli na koncert 
Vlada Kreslina v Cankarjev dom. 
Ob sedmi uri smo prišli v Cankarjev 
dom. Srečali smo maminega brata 
Jureta in odšli v dvorano. Na desni 
strani dvorane sem opazil orgle. Za-
čudil sem se, kako so velike, in tatu 
rekel, da bi rad slišal, kako zvenijo. 
Odrska zavesa se je dvignila in za-
gledali smo bobnarja in kitarista. Na 
oder je prišel tudi Vlado Kreslin in 
v zaodrju se je slišal solkanski pevski 
zbor z 90 pevci. Igrali so zelo dobre 
pesmi, a včasih malo dolgočasne.   

Med odmorom smo šli na pijačo. 
Po koncu odmora, smo se vrnili v 

dvorano. Upal sem, da bodo igrali na 
orgle. Na oder je prišel Vlado, kita-
rist in dva Afričana s kitarami. Začeli 
so igrati, Afričana pa peti. Po Afriča-
nih je bil koncert malce dolgočasen. 
Na koncertu je Vlado zaigral še nekaj 
dobrih pesmi, potem pa so se pred-
stavili in odšli z odra. Nenadoma 
sem v temi zaslišal orgle in zagledal 
pianista s koncerta, ki je igral na or-
gle. Želja se mi je uresničila. Vlado je 
zapel pesem in odšel. 

Koncert je bil dober, a malo pre-
dolg, saj se je končal ob pol enajstih.

Jaro Marušič, 
4. b razred OŠ Rihard Jakopič

Rezbarsko, intarzijsko in restavra-
torsko društvo Solkan je s pomočjo 
učiteljice Erike Grosar začelo zbirati 
ustno izročilo o solkanskih mizarjih 
nekoč, njihovih družinah, življenju, 
anekdotah, zanimivih prigodah in 
vse kar bi bilo dobro ohraniti v pi-
sni obliki za obujanje spominov in v 
vednost kasnejšim rodovom: kako se 
je nekoč v Solkanu živelo, delalo ... 
take in drugačne prigode bom obja-
vljala v Solkanskem časopisu. 

Vabim vse krajane, ki poznajo 
take zgodbe in bi radi, da se jih ne 
pozabi, da nam pišete v uredništvo 
ali pa stopite v stik z gospodom Jo-
žefom Markičem (tel. 041 617 867).

Vse te zgodbe bi kasneje zbrali in 
objavili v zborniku.

Erika Grosar
Točno ob petih je Nina napovedala prihod predsednika države gospoda  
Boruta Pahorja. (Foto: Andrej Jelen)

Predsednica KS v družbi vikingov (Foto: Metka Nunčič)

Matevž in Blaž ob igranju harmonike. (Foto: Metka Nunčič)
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Znanstveni simpozij ob 50-letnici smrti Solkanca  
škofa Josipa Srebrniča

Katoliška fakulteta Univerze v 
Zagrebu, Teološka fakulteta na Reki 
in Škofija Krk so v petek, 4. marca 
2016, pripravil znanstveni simpozij 
ob obletnici smrti msgr. dr. Josipa 
Srebrniča, slovenskega filozofa, teo-
loga in krškega škofa. Škof dr. Josip 
Srebrnič je bil rojen v Solkanu 2. fe-
bruarja 1876, umrl je na otoku Krku 
21. junija 1966. V duhovnika je bil 
posvečen leta 1906. Leta 1923 je bil 
imenovan za škofa Škofije Krk Postal 
naslednik dr. Antona Mahniča, ki je 
bil v času Srebrničevega študija in 
bivanja v Gorici ravnatelj dijaškega 
semenišča in je tako Srebrniča dobro 
poznal. Na Krku je škof Srebrnič ostal 
do smrti. V dolgih 43 letih škofovanja 
je zapustil globoko sled v delovanju 
krške škofije in vse hrvaške katoliške 
Cerkve. Z znanstvenim simpozijem 

Iz življenja župnije

želi hrvaška katoliška javnost raziska-
ti in spoznati vsestransko pastoralno 
delo na področju katoliških laikov, 
evharistijske pastorale in družbene-
ga delovanja. V obsežnem programu 
simpozija so predvideni naslednji 
prispevki: doc. dr. sc. Anton Bozanič 
predstavlja oris družbenih in cerkve-
nih razmer v Škofiji Krk v času priho-
da in delovanja škofa Srebrniča, prof. 
dr. Bogdan Kolar s Teološke fakultete 
v Ljubljani v prispevku predstavlja dr. 
Josipa Srebrniča kot profesorja teolo-
gije v Gorici in Ljubljani, prof. dr. Bo-
židar Nagy povezuje škofa Srebrniča z 
bl. Ivanom Merzem in njunim delova-
njem v katoliških organizacijah, msgr. 
prof. dr. Juraj Batelja govori o škofu 
Srebrniču kot obnovitelju hrvaškega 
naroda z evharističnim delovanjem, 
prof. Ivan Kovačić o vlogi škofa Sre-

brniča pri osvobajanju internirancev 
iz koncentracijskega taborišča Kom-
por na otoku Rabu 1942-1943, doc. 
dr. Franjo Velčič o intervenciji škofa 
Srebrniča med drugo svetovno vojno 
v prid odpeljanih in interniranih z ob-
močja krške škofije, doc. dr. Marko 
Medved o msgr. Srebrniču kot apo-
stolskem administratorju reške škofije 
v letih 1949-1951, simpozij pa se za-
ključi s prispevkom prof. dr. Mirosla-
va Akmadža z Instituta za zgodovino 
iz Zagreba o odnosu med škofom Sre-
brničem in komunistično oblastjo ter 
prispevkom msgr. dr. Ivice Petanjaka, 
zdajšnjega krškega škofa, o pomenu 
škofa Srebrniča iz današnje perpekti-
ve. 

V okviru simpozija je v pripravi 
tudi zbornik o škofu Srebrniču. 

Simpozija so se udeležili iz koprske 
škofije upokojeni škof msgr. Metod 
Pirih, iz ljubljanske nadškofije dr. Ra-
fko Valenčič in dr. Bogdan Kolar, ki je 
na simpoziju tudi predaval. 

Tako so na Reki počastili enega iz-
med velikih Solkancev. 

V solkanski župniji pa nameravajo 
župljani ob vsakoletnem romanju obi-
skati tudi Krk in groba obeh krških 
škofov, dr. Antona Mahniča in dr. Jo-
sipa Srebrniča.   
Ibm

Frančiškanski samostan Sveta Gora 

vabi na

11. RAZSTAVO VELIKONOČNIH PIRHOV,

ki bo od 20. marca do 3. aprila 2016
v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori.

 

Razstava bo odprta
med tednom od 15. do 18. ure,
ob sobotah od 10. do 18. ure,

ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure.

Antonija Kofol in njeni pirhi

Tonica, kot smo jo poimenovali, je 
zagledala luč sveta daljnega leta 1925 
v Čepovanu kot četrta hčerka v dru-
žini Kofolovih s sedmimi dekleti. V 
začetku petdesetih let se je zaposlila 
najprej kot učiteljica telesne vzgoje na 
Osnovni šoli Milojke Štrukelj v Novi 
Gorici, kasneje pa je poučevala biolo-
gijo vse do upokojitve. 

Iz izbranih, zelo občutno obarva-
nih besed v poslovilnem nagovoru 
njene šolske kolegice pred solkan-
skim pokopališčem v začetku novem-
bra smo zaslutili, kako priljubljena je 
bila Tonica med šolskimi sodelavci in 
učenci. Bila je zavzeta pedagoginja, ki 
se je z izjemnim posluhom  razdajala 
mladi generaciji. S svojo umirjenostjo 
in domiselnostjo pa je znala sproščati 
tudi svoje sodelavce v zbornici. 

V šestdesetih letih se je Tonica pre-
selila v novo zgrajeno hišo ob parku v 
Solkanu. Z okna svoje hiše je občudo-
vala visoka drevesa in vsakokrat ji je 
bilo žal, ko so katero posekali, včasih 
tudi po nepotrebnem. Čeprav sem ta-
krat stanovala v njeni bližini,  sva se 
srečevali le bežno, zbližali pa sva se v 
zadnjih dveh desetletjih. Občasno sva 
si izmenjavali obiske in radi poklepeta-
li, saj je bila izredno subtilna sogovor-
nica. Nekajkrat sva tudi skupaj sku-
pinsko letovali na Hvaru. Spominjam 
se, kako sva se zjutraj povzpeli po str-
mi poti na trdnjavo, od koder se nama 
je odprl veličasten pogled na bleščečo 
morsko gladino, posejano s številnimi 
otoki. Vsak dan smo se s čolni odpe-
ljali na enega izmed otokov, kjer smo v 
miru in tišini prisluhnili utripu morja. 

Bila so to nepozabna doživetja.
Tonica je bila vsestransko ustvarjal-

na. Rada je slikala, s posebno zavzeto-
stjo in natančnostjo je v velikonočnem 
času poslikavala pirhe. To so bili njeni 
originalni darovi prijateljem in znan-
cem. Tudi sama sem bila kar nekaj let 
deležna njenih drobnih mojstrovinic. 
Med raznobarvnimi, pestro popisani-
mi pirhi z ljudskimi in velikonočnimi 
motivi smo izbirali po svojem okusu. 
Največkrat sem se odločala za tople 
zemeljske barve, ki so mi zelo pri srcu. 
Darilce je vedno lično zavila, saj je 
znala ohranjati estetski čut do konca.

Velikonočne pirhe je dvakrat raz-
stavljala tudi na Sveti Gori. Dobro se 
spomnim zadnje košarice zelo domi-
selno belo-modro poslikanih pirhov 
z velikonočnimi motivi, ki sem jih v 
okusno aranžirani košarici odnesla na 
razstavo v Frančiškovo dvorano. V 
moji zbirki njenih pirhov je tudi eden 
iz te košarice.

Tonica se je lani sončnega pozno-
jesenskega dne vrnila v mirno naročje 
Čepovanske doline, kjer je preživljala 
bogato otroštvo v druščini živahnih 
sester. Njeni prijatelji in znanci jo 
ohranjamo v dragocenem spominu. 
V velikonočnem času, ko  jemljemo 
v roke in občudujemo njene lično po-
pisane pirhe, je spomin nanjo še prav 
posebno živ. 
Katarina Vuga

Muzej

Goriški muzej začasno vodi 
Solkanec Vladimir Peruničič

Vodstvo Goriškega muzeja je, po 
nepričakovani smrti prejšnjega di-
rektorja Matjaža Breclja, prevzel 
Vladimir Peruničič, univ. dipl. ing. 
arh., strokovni svetovalec župana za 
investicije v kabinetu župana Mestne 
občine Nova Gorica. Vladimir je bil 
dolgoletni prijatelj in sodelavec po-
kojnega Andreja Malniča, ki mu je 
tretji mandat direktorja v Goriškem 

muzeju prav tako nenadno presekala 
usoda in je po osmih mesecih izgubil 
boj za življenje v avgustu 2012. Prav 
Vladimir je s strani Mestne občine 
Nova Gorica Andreju pomagal pri iz-
gradnji kustodiata Goriškega muzeja 
v okviru prenavljanja kompleksa Vile 
Bartolomei. Želimo mu uspešno na-
daljnje delo v Goriškem muzeju. 
Ibm

Razstava Vladimirja Makuca v Karlovcu 
grafike, slike in kipi  

iz zbirke Goriškega muzeja

V sodelovanju z Mestnim muze-
jem Karlovec smo pripravili razstavo 
del iz donacije umetnika Vladimirja 
Makuca, ki jo hrani Goriški muzej. 
Razstava je bila na ogled v Galeriji 
Vjekoslav Karas v Karlovcu od pet-
ka, 18. 12. 2015 do nedelje, 31. 1. 
2016. Na ogled smo postavili grafike, 
slike in kipe, ki predstavljajo pregled 
umetnikovega opusa od konca 50. let 
do današnjih dni. Odprtje razstave je 
potekalo na dan, namenjen počastitvi 
Mestnega muzeja Karlovec. Ob tej 
priliki je izšel tudi dvojezični hrva-
ško–slovenski katalog.

Vladimir Makuc, nedavni dobitnik 
srebrnega reda za zasluge, sodi med 
najvidnejše slovenske umetnike, ki 
so s svojim bogatim opusom zazna-
movali razvoj likovne umetnosti 20. 
stoletja. Najprej se je izoblikoval na 
področju grafike, kjer je začel razvijati 
svoj značilni motivni svet in že zgodaj 
pokazal nagnjenje k eksperimentira-
nju, ki ga je kasneje prenesel v druge 
medije: slikarstvo, kiparstvo, kerami-
ko. Kljub prestopanju zvrsti pa je iz-
oblikoval lasten, nezamenljiv likovni 
slog s samosvojo znakovno govorico 
in mu, z določenimi variaciami, ostal 
vseskozi zvest.

Od vsega začetka zaznamuje Ma-
kuca povezanost z naravo, predvsem 
z domačim kraškim, mediteranskim 
svetom. V njegovem opusu je nara-
va eno izmed temeljnih izhodišč, ki 
prehaja v vedno bolj abstrahirane 
prostorske zasnove. S svojim reduk-
tivnim izrazom je sintetiziral življenje 
in značilnosti kraške pokrajine. Živa 
bitja, arhitekturni elementi ter pred-
meti, ki se stalno pojavljajo v njego-
vih delih, pa presegajo zasebno, do-

mačo sfero, prehajajo na vsesplošno 
raven in se spreminjajo v metaforo 
življenja. Makučeva govorica presto-
pa iz intimne poetike v svet univer-
zalnih znakov, prepleta se in obenem 
povzema iz širše evropske kulturne 
tradicije, neolitske umetnosti, antič-
ne mitologije, krščanskega srednjega 
veka, gotske umetnosti, moderne 
smeri »art brut« in povojnega evrop-
skega modernizma.

Vladimir Makuc je svojo likov-
no govorico izoblikoval iz različnih 
delovnih izkušenj na terenu. Več let 
je deloval kot restavrator in kopist 
srednjeveških fresk po slovenskih 
cerkvah. V prostem času je veliko 

Kaja Širok znova potrjena  
kot direktorica Muzeja novejše 

zgodovine Slovenije 

S Kajo, ki je tudi članica Sveta zavo-
da Goriški muzej, smo pripravili kra-
tek pogovor:
Kaja, za tabo je že veliko usp-
ehov, doktorat, pa odlikovanje 
iz rok Giorgia Napolitana, naziv« 
vitez reda italijanske zvezde«, 
predavaš na Univerzi v Novi 
Gorici,  da o tvojih potovanjih ne 
govorimo … Kaj ti pomeni biti 
Solkanka?

Solkan je moj domači kraj, tu je 
moja družina in prijatelji. Živim v Sol-
kanu in Ljubljani, ena ura ne pomeni 
bistvene razlike v dojemanju tega kar 
sem.

In kaj ti pomeni biti 
muzealka in direktorica enega 
najpomembnejših slovenskih 
muzejev?

Privilegirana sem v tem, da opra-
vljam poklic, ki sem ga tudi doštudira-
la. To danes ni povsem samoumevno 
in ne dano. Moja poklicna pot se pre-
pleta med muzealstvom in akadem-
skim delom, še vedno občasno kot 
zunanja predavateljica poučujem na 
Univerzi v Novi Gorici. Rada imam 
svoje delo in se zavedam pomena, ki 
ga naša inštitucija ima v nacionalnem 
prostoru. Delo v muzejih predstavlja 
vedno nove izzive, muzeji so se pre- 
oblikovali v prostore srečevanja in 
medgeneracijskega sodelovanja. Pono-
sna sem, da so mi podelili še en man-
dat. To jemljem kot znak kvalitetnega 
dela in upam, da bom to zaupanje po-
trdila.

risal ter zbiral motive, ki so zazna-
movali njegov opus. Posvečal se je 
predvsem istrsko-kraški naravi, ki se 
mu je najbolj vtisnila v spomin. Člo-
veške in živalske podobe je v abstra-
hirani krajini povezal s simbolnimi 
znaki in pismenkami, prevzetimi iz 
starodavnih stenskih grafitov. Tem 
značilnim motivom kraškega sveta se 
pridružujejo simboli sodobnega teh-
nološkega napredka, zobata kolesca, 
antene, električni vodi. Ti elementi, 
ki opozarjajo na neizogiben razvoj, 
pa se mehko vključujejo v kompo-
zicijo in nakazujejo možnost sožitja 
med naravo, kulturo in tehnologijo, 
saj nemoteno sobivajo z antičnimi 
mitološkimi figurami Lede, Evrope, 
Venere.

Makučevo likovno ustvarjanje je 
smiselno prehajalo iz grafike v slikar-
stvo in kiparstvo. Slikarska in kipar-
ska dela ikonografsko ravno tako iz-
hajajo iz sredozemske kulture, barvna 
lestvica ostaja zamejena na zemeljske 
tone, predvsem pa ta dela, ravno tako 
kot grafike, zaznamuje reliefna povr-
šina zaradi vnašanja neklasičnih mate-
rialov. Makuc je razvil povsem samo-
svojo slikarsko in kiparsko vizijo. Z 
uporabo disperzijske tempere, nanosi 
peska ali mivke in steklenih črepinj je 
ustvaril razgibano, taktilno likovno 
strukturo, ki sama postane izrazno 
sredstvo.
Katarina Brešan

Kakšne načrte še imate v MNZ 
v naslednjih petih letih tvojega 
mandata?

V naslednjih petih letih pripravlja-
mo novo strategijo dela, ki jo soustvar-
jajo in pišejo vsi zaposleni. Verjamem 
v timsko delo in muzejsko zgodbo, ki 
vključuje želje in osebno rast vseh so-
delujočih. Poleg manjših fotografskih 
razstav vsako leto pripravimo obsežno 
občasno razstavo, prav tako letno do-
polnjujemo program stalne razstave. 
Smo koordinatorji projekta Ana Frank 
- Zgodba za sedanjost, kjer po šolah 
učimo o spoštovanju človekovih pra-
vic in nenasilju. Vključeni smo v dva 
evropska projekta in se zavzemamo za 
ponovno vzpostavitev skupne razstave 
držav naslednic Jugoslavije v koncen-
tracijskem taborišču Auschwitz. V na-
slednjih letih bomo v muzeju obeležili 
25-letnico osamosvojitve, 100 letnico 
revolucije, konec prve vojne ukvarja-
li pa se bomo tudi s temami socialne  
in kulturne zgodovine. Predvsem pa 
delujemo na osnovi dostopnih razstav 
in si želimo, da bi ljudje prepoznali 
muzeje kot odprte družbene prostore. 
Muzeji pripadajo ljudem in niso zgolj 
zaprašene shrambe časa.
Kaj bi svetovala lokalnim 
muzejem in muzejski politiki?

Pokrajinski muzeji v Sloveniji so 
zelo različni. Imamo primere dobrih 
praks, kjer muzej deluje v sožitju s 
potrebami okolice in generira nove 
zgodbe za okolico, imamo pa tudi in-
štitucije, ki so zaspale in so same sebi 
namen. Takih muzejev ne potrebuje-
mo, saj ne opravljajo svojega poslan-
stva. Predvsem bi leta 2016 pričakova-
la, da bodo muzejske razstave postale 
atraktivnejše, zabavne, poučne, berlji-
ve, ustvarjalne in udejstvovalne. Po-
stavljanje panojskih razstav z dolgimi 
besedili in slabimi fotografijami doje-
mam kot žalitev za obiskovalca. Mu-
zeji se morajo danes potruditi, da se 
vtkejo v mesta in skupaj s prebivalci 
raziskujejo prostor. Kulturni potenci-
al lokalnega prostora se mora zrcaliti 
v delu muzejev in muzealci morajo v 
razstavah ponuditi obiskovalcem mo-
žnost, da soustvarjajo in svoja znanja 
delijo. 
Ibm

Muzejski torek

»Kaj imata skupnega Nova Go-
rica in Raša? Nič kaj dosti, obe sta 
novi mesti in to niti ni tako malo,« je 
predstavitev svoje knjige z naslovom 
Ab initio začel Jure Ramšak, podok-
torski raziskovalec na Znanstveno-
-raziskovalnem središču na Univerzi 
na Primorskem. Knjigo s podnaslo-
vom Moderne ideologije in izgradnja 
novega urbanega prostora: zgodovi-
na, arhitektura in perspektive kultur-
nega turizma v Novi Gorici in Raši 
so v okviru torkovih večerov pred-
stavili v Goriškem muzeju na gradu 
Kromberk. 

V pogovoru s filozofom Miho Ko-
sovelom (Društvo humanistov Gori-
ške) in arhitektom Tomažem Vugo iz 

Solkana je Ramšak povedal, da je bil 
povod za knjigo izziv, kako tujemu 
obiskovalcu oziroma turistu predsta-
viti t.i. nova mesta. Potem se je zave-
dal, da je tovrstno dediščino potreb-
no najprej predstaviti domačinom. In 
se je lotil. Fenomen novih mest, kot 
sta Nova Gorica kot primer sociali-
stične ideje mesta in Raša blizu Labi-
na v Istri, ki je nastala v obdobju in 
po načelih mesta italijanskega fašiz-
ma, je »turistični produkt«, ki defini-
tivno zanima današnjega kulturnega 
turista; podatki kažejo, da obdobja 
totalitarizmov sprožajo vedno večje 
zanimanje širše javnosti. Vsebino je 
potrebno najti v ohranjeni moder-
nistični stavbni dediščini, v indu-

strijski dediščini in vrsti posebnosti, 
ki jih je definirala npr. lega na meji 
(tihotapljenje) in seveda v zgodbah 
ljudi. Tu se po mnenju avtorja skriva 
popolnoma neizkoriščen potencial 
za razvijanje inovativnih turističnih 
produktov, opozoril pa je, da primeri 
dobre prakse iz tujine kažejo, da je 
do uspešnih rezultatov prišlo ob po-
budah  iz lokalnega okolja in se veže-
jo na identiteto, kajti kjer so zadevo 
zaupali zgolj trgu, poročajo o nega-
tivnih rezultatih. Živahna debata, ki 
se je razvila ob koncu predstavitve je 
bila znak, da se ob tej zanimivi tema-
tiki rojevajo ideje, nove perspektive 
in tudi dvomi. 
kf

Foto: Branko Marušič

Foto: Norma Bizjak

Foto: K. Vuga

Msgr. dr. Josip Srebrnič, škof župnije Krk (*1923 - +1966)

Solkanka M. Cej na letošnji razstavi pirhov. (Foto: K. Vuga)

Mesta, ki so nastala iz nič kot turistični produkt
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Solkanski most - neznano o znanem
II. del: zanimivosti na mostni konstrukciji

Glede na to, da sem v prvem pri-
spevku o Solkanskem mostu opisal po-
men rimskih številk na mostu, je prav, 
da nadaljujem z opisom ostalih vidnih 
zanimivosti na mostu. Le te so lahko 
del mostne arhitekture ali pa sledi časa 
in dogodkov, ki so se odvijali na tem 
mestu. Iz zgodovine mostu so nam že 
poznana dejstva, da je avstro˝-ogrska 
vojska avgusta leta 1916 razstrelila 
glavni lok mostu, ki se je v celoti zrušil 
v reko Sočo. Ostala sta le oba obrežna 
dela imenovana obrežna ali dostopna 
viadukta mostu. Ohranjena sta osta-
la tudi oba glavna stebra, ob katerih 
se je pričel dvigovati ločni del mostu. 
Italijanske železnice so nato med leti 
1925 in 1927 zgradile novi lok in del 
mostu nad lokom. Taka konstrukcija 
mostu se je ohranila, na srečo, kljub 
intenzivnemu bombardiranu mosta 
med II. svetovno vojno, vse do danes.

 
1. V čem se razlikujeta avstrijski in 
italijanski lok mostu?

a) Avstrijski lok:   
Bil je dokončan že julija 1905, 

praktično eno leto pred odprtjem 
Bohinjske proge. Zgrajen je bil v celoti 
iz rezanega in delno klesanega školjč-
nega apnenca iz Nabrežine, iz kamno-
loma Cava Romana. Kamniti lok je 
bil sestavljen iz vnaprej pripravljenih, 
oštevilčenih in točno odmerjenih ka-
mnitih kvadrov v vsega 18 delovnih 
dnevih. Sam lok je bil debelejši oz. 
masivnejši od današnjega italijanskega 
loka. V peti loka (spodnji del loka) je 
znašala debelina loka 3,50 m, v teme-
nu loka oz. povsem na vrhu loka pa 
2,10 m. Skupno je bilo v lok vgrajenih 
1.960 m3 kamnitih kvadrov iz nabre-
žinskega kamna. Največji posamezni 
kvadri so tehtali tudi do 2 toni.

Nad glavnim lokom pa je bilo nad 
vsako polovico loka izdelanih po pet 
razbremenilnih odprtin, katerih glavna 
naloga je bila zmanjševanje teže mo-
stne konstrukcije nad glavnim lokom. 
Torej - avstrijski glavni lok mostu je 

imel nad sabo dvakrat po pet razbre-
menilnih malih lokov oz. odprtin.

b) Italijanski (današnji) lok:
Je bolj eleganten po videzu od av-

strijskega, saj je nekoliko tanjši. Tak 
efekt so italijanski načrtovalci hoteli 
doseči namenoma, saj so želeli poka-
zati, da so boljši od avstrijskih načr-
tovalcev. Zato so v peti loka določili 
njegovo debelino le 3,10 m, kar je 40 
cm manj od avstrijskega loka. Tudi v 
temenu je današnji lok tanjši od prvo-
tnega avstrijskega loka. Debelina loka 
v temenu znaša le 1,80 m namesto 
2,10 m, kot so to določili Avstrijci. S 
tem se je skupni volumen vgrajenega 
kamenja v glavnem loku zmanjšal od 
prejšnjih 1.960 m3 na vsega 1.620 
m3. Prihranek 340 m3 kamenja je bil 
kar precejšen. Vendar današnji glavni 
lok ni narejen samo iz nabrežinskega 
apnenca. Večji del kamnitih kvadrov 
so pripeljali po železnici iz kamnoloma 
pri Avianu. V celoti so v glavni nosilni 
lok vgradili 4.533 po načrtu odmer-
jenih in odrezanih kamnitih kvadrov. 
Obdelava vidnih kvadrov na bočnem 
delu loka je bolj izrazita, kot je bila pri 
avstrijskem loku.

Vizuelno pa se italijanski lok razli-
kuje od avstrijskega po tem, da je imel 
nad sabo le dvakrat po štiri razbreme-
nilne odprtine namesto prejšnjih dva-
krat po pet odprtin.

Prav po številu razbremenilnih od-
prtin nad glavnim lokom torej hitro 
lahko ločimo avstrijski most od itali-
janskega (današnjega) mostu. To je še 
posebej razvidno na starih razgledni-
cah in fotografijah, ki jih po teh arhi-
tektonskih elementih najlaže časovno 
definiramo.

2. Druge arhitektonske 
spremembe na mostu

 Spremembe se v glavnem nanašajo 
na osrednji del mostu, saj sta levi in de-
sni pristopni viadukt ostala praktično 
nespremenjena v celoti. Ker je avstrij-
ska vojska aprila leta 1918 postavila na 

mostu začasno nosilno železno kon-
strukcijo tipa Roth – Waagner, so mo-
rali graditelji odstraniti tudi štiri manj-
še kamnite, vendar še vedno dokaj 
masivne vogalne slope nad glavnima 
stebroma mostu, ki so sestavljali tudi 
del mostne ograje. Bili so zanimive ar-
hitektonske oblike. Posebej zanimiva je 
bila tudi zelo masivna litoželezna ogra-
ja mostu s posebnimi okraski. Danes 
so se od te ograje, ki se je z glavnim 
lokom v celoti zrušila v Sočo avgusta 
leta 1916, ni ohranilo skoraj nič. Le 
nekaj njenih fragmentov so dobili do-
mači potapljači med prodom v globi-
nah Soče pod mostom. Zbrani ostanki 
nam pričajo o izjemno bogati in zani-
mivi nekdanji ograji mostu. 

Ko si ogledujemo današnji most, 
bomo na mostni konstrukciji v višini 
same železniške proge opazili na vsaki 
strani mostu po dva manjša balkona, 
ki se jih v mostni arhitekturi imenuje 
loža. Te lože oz. izogibališča so slu-
žile varnemu izogibanju železniških 
progovnih delavcev v trenutku, ko je 
čez most peljal vlak. Na mestu lož se 
prelomi tudi potek ograje. Same lože 
so v arhitektonskem pogledu lepo in 
skladno vkomponirane v mostno kon-
strukcijo. Avstrijski most ni imel nobe-
ne izogibalne lože.

Drugačni so tudi današnji štirje vo-
galni slopi nad glavnimi stebri. Na me-
stu teh slopov se tudi menja tipologija 
mostne ograje, saj je nad samim lokom 
ograja masivnejša in z več polnili.

3. Nosilni kamniti podstavki na 
glavnih stebrih mostu

Nekoliko bolj pozornemu obisko-
valcu mostu ne bo ušlo, da na štirih 
mestih mostu na glavnih stebrih in 
samo nekaj metrov pod železniško 
progo štrlijo iz glavnega stebra zani-
mivi kamniti podstavki, katerih na-
men si brez poznavanja zgodovinskih 
okoliščin, v katerih je bil most zgrajen, 
težko razložimo. Obiskovalcu je najla-
že viden kamnit podstavek na levem 
gorvodnem delu najvišjega stebra ob 
sprehajalni poti proti gostišču Žogica. 
Nad samim podstavkom pa se vidi v 
navpični smeri nekoliko drugačno ob-
delavo kamna. Na vsakem podstavku 
je verjetno (na žalost nimam točnih 
podatkov) že od odprtja novega mostu 
8. avgusta 1927 stal bronasti odlitek 
fašističnega simbola z butaro (fascio) in 
sekiro ter letnico A/V, kar je pomenilo 
5. leto fašističnega štetja let. Odlitki so 
bili narejeni iz brona avstrijskih topov. 
Visoki so bili skoraj 4 metre.

Danes teh odlitkov na mostu ni več. 
Kdaj so bili z mostu sneti mi ni znano. 
Najverjetneje se je to zgodilo ob kapi-
tulaciji Italije ali vsaj ob koncu druge 
svetovne vojne. Verjetno se še kateri 
starejši Solkanec spominja, kdaj so bili 
znaki odstranjeni in morda celo kam 
in kako so ti znaki odšli. Tako nas na 
fašistično ero spominjajo le še preostali 
in še vedno vidni štirje iz mostu štrleči 
kamniti podstavki. Vesel bom, če bo 
kdo znal povedati kaj več o usodi teh 
znakov.

4. Sledovi posledic letalskih napa-
dov med drugo svetovno vojno

Solkanski most je bil med vojno v le-
tih 1944 in 1945 stalna tarča številnih 
zračnih napadov zavezniških sil, med 
katerimi je zaradi nezadostne natanč-
nosti zadetkov letalskih bomb veliko 
škode utrpel tudi sam Solkan. Bile so 
tudi človeške žrtve. Zračnih napadov 
na mostove v Soški dolini naj bi bilo 
vsaj 10. Prvi napad na Solkanski most 
se je zgodil 10. avgusta 1944. Zadnji 

in najhujši napad pa je bil 15. marca 
1945, ko je bil most najresneje poško-
dovan. Letalska bomba je zadela ka-
mniti lok in ga delno prebila, vendar ji 
ni uspelo porušiti loka. Več domačinov 
se še spominja tega dogodka. Most so 
kljub vsemu nemške inženirske enote 
dokaj hitro popravile in omogočile 
čezenj nemoten železniški promet. O 
uspešni sanaciji je nemški oficir le me-
sec in pol pred koncem vojne izdelal 
nenavadno natančno poročilo.

Po koncu vojne je prišlo do dveh te-
meljitejših obnov poškodovanih delov 
mostu.

Danes nekoč poškodovano obmo-
čje mostu zaradi direktnega zadet-
ka letalske bombe najlepše vidimo s 
sprehajalne poti na levem bregu Soče. 
Mesto poškodbe se je nahajalo nekoli-
ko desno od sredine glavnega loka ne-
kje pod balkonsko ložo in je vidno po 
tem, da je barva naknadno vgrajenih 
kamnitih kvadrov nekoliko svetlejša 

in odstopa od barve ostalih kamnitih 
delov mostu nad glavnim lokom.

Pozorno opazovanje posameznih 
mostnih površin pa nam pokaže tudi 
številne praske in manjše poškodbe ka-
mnitih kvadrov zaradi šrapnelov letal-
skih bomb, ki so težke tudi do 600 kg, 
padale po okolici mostu in povzročale 
prave potrese, kar je nekaj desetletij 
kasneje povzročilo drsenje tal na levem 
bregu Soče tik nad mostom. Velikih 
zemeljskih kraterjev, povzročenih od 
letalskih bomb v neposredni okolici 
mostu, se tudi sam spomnim. Danes so 
večinoma že zarasli z grmovjem.

Nekaj zanimivih zračnih posnetkov 
Solkanskega mostu med letalskim na-
padom dne 22. 2. 1945 je po vojni pri-
nesel domačin Venceslav Gomišček, ki 
je delal v zavezniški zračni bazi v Italiji, 
iz katere so vzletala letala v napad.
Gorazd Humar*

*Gorazd Humar je univerzitetni diplo-
mirani inženir gradbeništva in avtor obsežne 
monografije o Solkanskem mostu z naslovom 
Kamniti velikan na Soči (Nova Gorica, 1996).

Zgodovina Zgodovina

Dom upokojencev
Dom upokojencev Nova Gorica 

je z letošnjim letom prevzel Center 
za pomoč na domu. V mesecu mar-
cu smo se preselili v prostore na sol-
kanskem trgu.

Izvajamo socialno oskrbo na ob-
močju Upravne enote Nova Gorica, 
namenjeno upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge po-
goje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, zaradi starosti, invalidnosti 
ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njiho-
vi svojci pa take oskrbe in nege ne 
zmorejo ali zanju nimajo možnosti. 
Gre za različne oblike organizirane 
praktične pomoči in opravil, s kate-

rimi se upravičencem vsaj za dolo-
čen čas nadomesti potreba po insti-
tucionalnem varstvu v zavodu, drugi 
družini ali drugi organizirani obliki. 
Pomoč na domu obsega tri sklope 
storitev: 

Gospodinjska pomoč: prinašanje 
enega pripravljenega obroka ali na-
bava živil in priprava enega obroka 
hrane, pomivanje uporabljene po-
sode, osnovno čiščenje bivalnega 
dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in  osnovno vzdrževanje 
spalnega prostora; 

Pomoč pri osebni higieni: pomoč 
pri oblačenju ali slačenju, pri umiva-
nju, hranjenju, opravljanju osnovnih 

Fortunello

Vsakdo se rad spominja prvih 
otroških slikanic, kot so Bratec Bran-
ko in sestrica Mica, Kozamurnik¹, Po-
redni Bobi in drugih. In v tistih rosnih 
letih se pojavi v Solkanu - Fortunello². 
Nihče ga ni poznal ne po imenu ne 
po priimku, ampak samo po nadim-
ku. Po nekih virih naj bi bil Istrijan. 
Okrog leta 1937 je na današnji Cesti 
IX korpusa 53 odprl izposojevalnico 
stripov. Zasedel je pritlični prostor, ki 
ga je izpraznila Marija z Opalde (Go-
mišček), ker je svojo trafiko preselila 
čez cesto v njihovo novo hišo, obno-
vljeno po prvi svetovni vojni. Fortu-
nello je bil nizke rasti, star kakih 60 
let, z globokim žametnim glasom kot 
radijski spiker. Poleg izposoje stripov 
je prodajal svinčene vojakče, ki jih je 
stalno razstavljal v oknu in nam otro-
kom vzbujal nepotešene skomine. 
Stripe (ital. Fumetti, ker je besedilo v 
stripih pisalo v »oblakčih« nad govo-
rečo osebo) je kupoval »al' macero« ( 
kot odpadni papir) za majhen denar. 
Ko si vrnil izposojeni prebran strip, ti 
ga je odkupil za tretjino cene izposoje. 
Marsikdo od takratnih učencev Avvi-
amenta (poklicne pripravljalne šole za 
mizarja ali kovinarja) v Lenassijevem 
dvorcu se še danes spominja, kako je 
na polici pred izložbenim oknom pi-
sal domačo nalogo za naslednji dan 
ter pri tem občudoval razstavljene 
»vojakče« in stripe.

Prebival je v enem prostoru, ki je 
bil za stopnico nižje od pločnika. V 
tem prostoru, kjer je bila prodajal-
na, je tudi kuhal in spal. Pregrade je 
naredil iz lesenih okvirjev, na katerih 
so bile povlečene špage v širini časo-
pisa od stropa do tal. Na te špage je 
s ščipalkami za sušenje perila pritrdil 
razgrnjene časopise, da je lahko ločil 
prodajalno od stanovanjskega dela. V 
kotu prodajalne je imel mizico in na 
njej gramofon z velikim zvočnikom v 
obliki lijaka, ki smo mu pravili »voce 
del padrone«. Če je bil dobre volje, je 
včasih tudi zavrtel kako ploščo. Mla-
dim pupcam, ki so se bolj zanimale za 
muziko kot za stripe, njim muzike ni 
nikoli odrekel. Pepi Božjak (Drašček) 
je bil eden najbližjih sosedov in mu je 
stalno prinašal travo za zajce, ki jih je 
gojil na dvorišču. Zato je bil pri njem 
zapisan v dobri luči. Izposoje stripov 
mu ni nikoli računal. Najraje je kuhal 
žvarcet di šimja, brezmesni golaž, ker 
je bilo meso predrago. (na ocvrti če-
buli prepraženi pomidori). Nekoč, ko 
Pepija ni bilo v trgovini par dni ker je 
hodil k Soči na kopanje, mu je For-
tunello rekel: »Mi andro a far bagno 
quando sara cosi caldo che si sciogli-
era l'asfalto sulla strada« (Jaz bom šel 

na kopanje, ko bo tako toplo, da se bo 
topil asfalt na cesti). Ko se je Nemčija 
pospešeno oboroževala, mu je rekel, 
naj mu pomaga v oknu razstaviti novo 
pošiljko nemških vojakčev.

Radi smo brali Corriere dei Picco-
li, Intrepido, Mandrake, Buffalo Bill, 
Uomo mascherato in številne druge 
zanimive stripe, ki so burili našo otro-
ško domišljio. Vsekakor so nas tudi 
na ta način poitalijančevali. Maščevali 
smo se tako, da smo popačeno peli 
italijanske pesmi. V Solkanu je takrat 
prebivalo več italijanskih družin. Tako 
smo za učiteljico po priimku Zuccal-
li, ki je prebivala na Žagi (danes Stara 
pot) prepevali:« Coll' alluminio si fa i 
boccali, con la Zuccalli l' amore si' fa«.
( Iz aluminija se delajo bokali / ljube-
zen pa z gospo Zucali).

V tem delu Solkana, ki smo mu 
pravili Dolənji konc, je bilo kar veli-
ko lokalov. Visavi Fortunella je bilo 
postajališče za avtobus na progi Sol-
kan – Gorica. Če je bilo slabo vreme, 
so se potniki zatekli kar v trafiko ali 
v sosednjo trgovino pri Dugarci. Pri 
Pjəravih so imeli solkanski mizarji mi-
zarske stroje za obdelavo lesa. Imeli 
smo kar tri gostilne: pri Rokcu (danes 
Zvezda), pri Tonitu ali pri Komarni in 
pri Žefuki, trgovino jestvin pri Gofetu. 
Na razdalji 100 m smo imeli še pe-
karno pri Živcu, mesnico pri Poldiču 
in brivski salon pri Orlandotu. V ne-
posredni bližini je bila fontana z veli-
kim koritom pri Mariji Lurd, kjer se 
je oskrboval z vodo ta konec Solkana. 
Tam se je tudi  družile gospodinje, ko 
so prihajale po vodo ali čistit in prat 
bakrene kotličke od polente in drugo. 
Pred Pjərjavu hišu pa so poleti pod 
večer na zidu ograje sedeli možje in 
odrasli fantje na klepetu. Za nas otro-
ke je bil Fortunello v tem koncu kot 
naročen, da nam je s stripi in vojakči 
polepšal otroška doživetja in priča-
kovanja. Solkan se je takrat delil na 
Gorišček, Plac, Žabji krej in Dolənji 
konc.V širšem obsegu pa še na Ošljek 
in via Officine.

Anica z Opalde (Gomišček, por. 
Zorn) mi je pripovedovala, da je nje-
na mama, lastnica trafike, pogosto 
pomagala Fortunelotu, ki je živel v 
velikem pomanjkanju. Hrana je bila 
takrat na tešere. Fortunello je dnevno 
porabil za sladkanje hrane le en fin-
grot sladkorja na dan, več ni zneslo. 
Bil je povsem apolitičen. Mami od 
Anice je rekel: »Maria, io esporro sul 
mio negozio la bandiera di quel co-
lore che la vedro esposta sulla vostra 
casa«. (Marija, jaz bom izobesil na 
svoji trgovini zastavo take barve, kot 
jo bom videl izobešeno na vaši hiši).

Ob govorici, da so se pojavili prvi 
partizani, so priseljeni Italijani postali 
prestrašeni in nezaupljivi. Ob polomu 
Italije septembra 1943 so se izselili v 
Gorico ali v notranjost Italije. Tako se 
je tudi Fortunello poslovil in zapustil 
Solkan.

Kasneje je bil sprejet v sirotišnico 
Fatebenefratelli v palačo Alvarez v 
Gorici, kjer mu je Marija z Opalde 
nosila kak priboljšek in ga obiskova-
la, dokler ni nova meja razmejila teh 
krajev.

Nihče v Solkanu ni imel slabega 
mnenja o njem. Bal se je le bližnjega 
nevzgojenega fanta - soseda, ki mu 
je djəlu dišpjətə, mu tolkel po vra-
tih, loputal z vrati, kričal nanj in ga 
ustrahoval. Prišel je slaboten, da bi se 
s skromnim zaslužkom preživljal brez 
velikega fizičnega napora in truda. Z 
branjem stripov nam je bilo omogoče-
no hitrejše učenje italijanskega jezika. 
Pri tem seveda moramo odmisliti kri-
tiko, ki jo je kasneje neprestano pona-
vljal profesor zgodovine in geografije 
na šempetrski gimnaziji prof. Stane 

Fabjan, da besedila v stripih uničujejo 
in obubožajo lepoto jezika. Ob tem je 
zamolčal, da je Kozamurnika in druge 
zgodbe prevedel slovenski pisatelj in 
prevajalec Vladimir Levstik.

Vsekakor je bil Fortunello s svojim 
skromnim življenjem in brez imetja 
pravi italijanski proletarec. Ko smo 
izgubili Gorico in Trst, naj bi menda 
Edvard Kardelj rekel: Nič zato, saj 
bo nekoč povsod zavladal mednaro-
dni proletariat in meje naj ne bi bile 
več potrebne. To naj bi veljalo tudi za 
mejo v Piranskem zalivu in v Istri

Ob tej priliki se zahvaljujem od-
hajajočemu uredniku našega časopisa 
Toniju Gomiščeku, ki me je bodril in 
znal motivirati, da sem dogodke iz 
mladosti zapisal in jih na ta način utr-
gal pozabi.
Andrej Černe

 

Opombe:

¹ Kozamurnik in druge naštete 
slikanice je narisal nizozemski risar 
Gerrit Th. Rotman. Začel pa jih je 
objavljati ljubljanski časopis Jutro. 
Kasneje so izšle v žepni knjižni obliki.

²Fortunello. Ameriški risar stripov 
Frederiick Burr Opper je leta 1899 
začel risati strip Happy Hooligan. Ita-
lijani so začeli objavljati ta strip leta 
1910 v Corriere dei Piccoli. » Happy 
»so poitalijančili v »Fortunello«. For-
tunello je dobrega srca, a ga spremlja-
jo nevšečnosti, ki pa jih zna urediti s 
komičnimi rešitvami. V slovarju itali-
janskega knjižnega jezika ta beseda ne 
obstaja. (Po naše bi lahko Fortunello 
prevedli v Srečko). Po Happy H. naj 
bi prevzel vlogo in obleko tudi Char-
lie Chaplin in s tem upodobil oseb-
nost Charlota.

Solkanski rojak, matematik, je-
zuit Bernard Čeferin/Zefferin (1628–
1679) je naslov članka, ki ga je napisal 
Branko Marušič za zbornik Oltre i 
confini. Scritti in onore di don Luigi 
Tavano per i suoi 90 anni. Knjigo, 
ki prinaša poleg italijanskih še nekaj 
razprav v slovenskem jeziku, je izdal 
Inštitut za versko in družbeno zgodo-
vino v Gorici (Istituto di storia sociale 
e religiosa) v začetku leta 2014, sicer 
z letnico 2013.

*   *   *

Enajsta številka (2014) Izvestij 
Raziskovalne postaje ZRC SAZU v 
Novi Gorici prinaša članek Branka 
Marušiča o goriških, pravzaprav sol-
kanskih, letih slovenske pisateljice 
Pavline Doljak Pajk (1854–1901). 
Pavlina je kot sirota – zgodaj sta ji 
umrla mati in oče  –  živela več let 
pri stricu Matiji Doljaku, posestniku 
v Solkanu in prvem slovenskem sol-
kanskem županu. Pavlini se je Solkan 
zelo priljubil in je bil po sodbi njenega 

Prispevki k domoznanski 
bibliografiji Solkana  

(2014–2015)
sina Milana Pajka pravzaprav njen ro-
jstni kraj. 

*     *     *  
V dvojni številki Goriškega letnika 

(37–38, 2013–2014) je posmrtno ob-
javljen oris Umetnostnozgodovinska 
podoba Solkana prerano umrlega 
sodelavca Goriškega muzeja Marka 
Vuka (1947–2004) ter s številnimi po-
datki napolnjena študija dr. Stanislava 
Južniča Matematične vede Solkanca 
Čeferina in njegovih sodobnikov. Jezuit  
Bernard Čeferin, ki je v prvem prisp-
evku že omenjen, je imel brata Filipa 
(1630–1666) in Andreja (1634–1668), 
oba sta bila jezuita in matematika. 

 
*   *   *

Branko Marušič je avtor pregledne 
razprave Gli scrittori latini del Sei e 
Settecento nati a Salcano, ki je bila 
objavljena v tržaški reviji, v glasilu 
deželnega zgodovinskega društva za 
Furlanijo – Julijsko krajino Quaderni 
giuliani di storia( št. 2, 2014).

Karlo Skrt - Iz oči v oči

Tako je naneslo, da je 14. januarja  
2016 potekala seja Sveta KS Solkan 
istočasno kot je krajan Solkana Karlo 
Skrt v Goriški knjižnici Franceta Bevka 
predstavljal knjigo Iz oči v oči, ki jo je 
izdal v samozaložbi. Knjiga na igriv na-
čin prepleta avtorjevo življenjsko pot 
na kateri se spominja vseh, ki so ga na 
njej zaznamovali, njegov »pogled« ter 
potovanja v bližnji in daljni svet.

Našemu sokrajanu, ki je rojen v 

Mežnariji nad vasjo Levpa in po pokli-
cu inženir elektrotehnike, je po upoko-
jitvi poleg pisane besede blizu zemlja 
in delo na njej,  prav tako pa tudi iz-
delava intarzij in še toliko bolj likovna 
umetnost. V zadnjem času pa se posve-
ča učenju kitare. Zahvaljujemo se mu 
za dve knjigi, podarjeni KS Solkan, in 
mu želimo še veliko prijetnih dejav-
nosti v tretjem življenjskem obdobju.  
dk

življenjskih potreb, vzdrževanje in 
nega ortopedskih pripomočkov; 

Pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov: vzpostavljanje socialne mre-
že z okoljem, prostovoljci in so-
rodstvom, spremljanje upravičenca 
pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno var-
stvo.

Lahko nas pokličete na tel.: 05/335 
33 00,  nam pošljete sporočilo na  
e-pošto: cpd.ng@dung.si ali se oseb-
no oglasite v naših novih poslovnih 
prostorih na naslovu Trg Jožeta Sre-
brniča 6, Solkan. 

Most, kot so ga zgradili avstrijski inženirji leta 1906. Nad vsako polovico loka je imel po 
5 razbremenilnih odprtin, ki so se zmanjševale proti temenu loka.

Leta 1927 na novo zgrajeni italijanski (današnji) lok ima le po 4 razbremenilne odprtine 
nad vsako polovico loka oz. po eno odprtino na vsaki polovici loka manj, kot jih je imel 
avstrijski lok.

Le nekaj metrov pod rimsko številko na 
vrhu mostu se še danes vidi štrleči kamniti 
podstavek na glavnem stebru, na katerem 
je bil naslonjen fašistični simbol. Taki pod-
stavki so na mostu štirje. Desno je ena od 
štirih balkonskih lož na mostu.

Na mostu so še danes vidne številne 
poškodbe od šrapnelov letalskih bomb 
(levo in desno nad drugim obokom 
odprtine v mostu).

15. marca 1945 je ena od letalskih bomb zadela most in ga delno poškodovala. 
Najverjetnejše mesto udarca bombe je nekje pod balkonsko ložo na desni gorvodni 
strani mostu, kjer so naknadno vgrajeni kamni tudi nekoliko svetlejše barve.

O solkanskih vodnih izvirih 
- popravek v članku

V članku je bilo pomotoma nave-
deno, da so se na Placu napajale fon-
tane iz potoka Pahara oz. Mežnarjeve-
ga studenca. Dejansko so se napajale 
iz izvira Zagrad, ki so ga obzidali leta 
1700 patri frančiškani s Svete Gore.
Andrej Černe

Popravek

Oglas

Krajevna skupnost Solkan oddaja 
v občasno uporabo kotalkališče 
pri Karavli.
Cenik je objavljen na spletni 
strani, za vse informacije pa se 
obrnite na tajništvo Krajevne 
skupnosti Solkan. 
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Po svetu

Globaliz(n)acija

Ko lasje pošteno osivijo, začneš iska-
ti korenine, brskati za spomini in foto-
grafijami prednikov, bolj si pozoren na 
okolico in dovzeten za dogajanje v do-
movini in po svetu. Želja po srečanju s 
sorodniki na drugem koncu sveta je so-
vpadala z željo spoznati dežele, kjer živi-
jo. Zakaj so se takrat odselili tako daleč, 
sem se spraševal, ko sem bil še šolarček 
z modro čepico in rdečo rutko okoli 
vratu, le kaj je bilo tako hudega, da so 
se kar naenkrat odločili, da poberejo 
skromno prtljago in gredo v neznane 
kraje, čez oceane in celine, le kdo jih je 
prepričal, da so tam doli kraji, kjer bodo 
ne samo srečno, ampak predvsem bolje 
živeli. Na globusu sem iskal Avstralijo 
in Novo Zelandijo, ugotovil sem, da je 
najkrajša pot skozi središče zemlje, da je 
tam noč, ko je pri nas dan. Nikoli jih 
nisem poznal, ostal je spomin na redka 
pisma in božične voščilnice, predvsem 
zaradi eksotičnih poštnih znamk.

Ob praznikih je navadno prišla babi-
ca na obisk in če sta se pridružili še njeni 
sestri, stari teti s Krasa in Trsta, se je raz-
vnel pogovor dolgo v noč. Čeprav me ni 
zanimalo preveč, sem si bolj mimogrede 
zapomnil štorije, ki so jih večkrat pona-
vljale. Ko so se dotaknile begunstva iz 
prve vojne, so potočile marsikatero sol-
zo in istočasno so se smejale ob anek-
dotah o mladeničih, ki so jim nerodno 
dvorili v teh težkih časih izgnanstva na 
Češkem, Avstriji, na Kočevskem, poba-
hale pa so se, da se niso pustile, bile so 
preveč domoljubne in ponosne. Vse so 
se vrnile z bisago na rami, ki je bila še 
bolj prazna kot ob odhodu, a na mestu, 
kjer je stala že tako ali tako skromna 
domačija, je čakal le kup kamenja in 
povojno razdejanje. Strinjale so se, da 
molitev ni kaj dosti pomagala, bolj pa 
trdna volja in vera v boljšo prihodnost. 
Vračali so se tudi moški v uniformah, iz 

daljnih dežel, kjer je divjala vojna, nekoč 
so bili vojaki in junaki, za nagrado pa 
so se vrnili razcapani, izmučeni, ranjeni, 
pohabljeni telesno in moralno. Mnogi se 
niso nikoli vrnili, zaman so svojci upali, 
da so med preživelimi. V stanju, ko si že 
vse izgubil, je že vsaka obljuba o boljšem 
življenju drugod tehten razlog za poskus 
oditi v druge kraje. In to so storili tudi 
kasneje, med fašizmom, ko so odhajali 
v Jugoslavijo, predvsem v Ljubljano in 
okolico. Takrat so jih okrcali s prekleti-
mi Primorci, pa niso bili ne druge vere ne 
drugačne barve polti.

Druga vojna je prinesla šok okupacije 
in terorja; kdor je bil premožen in pred-
vsem razgledan, jo je lažje ucvrl čez lužo, 
ostali so se borili za življenje, za novo 
ideologijo, ki naj bi prinesla enakost in 
svobodo, drugi so konzervativno branili 
obstoječe, oboji misleč, da je za boljšo 
prihodnost. Okupatorji so nasilno izva-
jali preseljevanje drugače mislečih, dru-
gačnih kultur in ras v taborišča, vojaštvo 
in partizanska gibanja so bila nenehno v 
premikanju. Šele ob koncu vojne so se 
vsi preživeli spet resnično vrnili domov, 
vendar se je zgodba ponovila, mnogi so iz 
različnih interesov, ekonomskih, osebnih 
ali zaradi nestrinjanja z novimi državnimi 
ureditvami zbežali v zahodno Evropo in 
dlje čez Atlantik. Na Primorskem smo še 
nekaj let zaradi zapleta okoli Tržaškega 
ozemlja, Cone A in B, preživljali v nego-
tovosti. Končni udarec je sprožil eksodus 
Istranov, nekaj sto tisoč se jih je v kratkem 
času izselilo iz Cone B in istrskega polo-
toka v Trst in okolico. Italijanska država 
ni bila pripravljena na sprejem takega šte-
vila priseljencev, pa čeprav je propagan-
dno vabila in jim obljubljala delo in biva-
nje. V Miljah in Trstu se je po spominih 
nonota (ali bi lahko dodali naš primorski 
naziv, če si ga klical nono?) nabralo pre-
več ezulov, kar je povzročilo, da so popol-
noma spremenili že tako težko bivanje in 
delo. Ker je bil bolj levičarskega nazora, 
je raje sprejel izziv in se z družino prese-
lil na Reko, kjer so takrat v ladjedelnici z 
lahkoto dobili delo predvsem rokodelski 
mojstri iz tržaških in tržiških ladjedelnic, 
njegove sestre z družinami, kot še mno-
gi staroselci iz Milj in Trsta pa so se raje 
odločili poiskati srečo v Avstraliji, drugi 
Primorci še v Argentini, Kanadi in Ame-
riki. Takrat se je zaradi krivične meje na 
Krasu do Gorice iz istega razloga odselilo 
na Reko in okolico več sto družin. Med 
njimi je bila tudi očetova družina. Izpra-
znjena Reka in Opatijska riviera s hoteli 
pa je nudila prazna stanovanja, ki so jih 
zapustili ezuli. Večina Tržačanov in Kra-
ševcev se je po nekaj letih vrnila v domače 
kraje, avstralska in ameriški celini pa so 
bile predaleč.

Tako sem se letos odločil obiskati so-
trpina iz vojaških dni, ki je z družino iz 
Beograda pred 20 leti emigriral na Novo 
Zelandijo, ob povratku še sorodnike v 

Melbournu, ki so se izselili iz Milj v 
povojnih letih. V nekem smislu sem bil 
tudi sam v vlogi emigranta, vživel sem 
se v njihove usode. Na poti s sodob-
nimi letali sem srečal veliko zanimivih 
ljudi z vsega sveta, zdelo se mi je, kakor 
da je ves svet en sam vrtiljak, potniki 
pa vstopajo in izstopajo brez premora, 
štiriindvajset ur na dan. Zagotovo so 
takrat potovali mesec ali dva, danes pa 
obkrožiš svet v treh dneh.

Novo Zelandijo sem si predstavljal 
kot neokrnjeno deželo z maloštevilni-
mi prebivalci. Morda je za povpreč-
nega turista, ki išče le servirane zani-
mivosti, to sprejemljivo, sam pa sem 
bil zgrožen. V bistvu je vzorec, etalon 
globalizacije, ki so jo Angleži izvedli v 
poldrugem stoletju. Prvotni prebivalci 
Maori so se z različnih otokov Poline-
zije že pred osemsto leti preseljevali na 
severni in južni otok Zelandije, živeli 
so v miru, dokler se niso belci pojavili 
kot osvajalci in v spopadih uporabljali 
strelno orožje. V začetku 19. stoletja 
je bilo več kot 120 tisoč Maorov in le 
2000 tujcev, vendar so si Angleži ho-
teli zagotoviti nemoteno naseljevanje 
in nadzor. Leta 1840 so v Waitangi 
podpisali pogodbo s poglavarji ple-
men, ki so jim v zameno za mir prepu-
stili upravljanje, vendar je bila pravna 
razlaga že podpisane pogodbe s strani 
Angležev bistveno drugačna, češ da 
niso razumeli angleškega besedila, 
maorskega pa tako ali tako niso hoteli 
preučiti.

Po maorskem tekstu:
Poglavarji konfederacije in tisti, ki 

še niso pristopili, dajejo angleški kra-
ljici časovno neomejeno vladanje na 
njihovi zemlji. Kraljica Anglije se stri-
nja, da bo ščitila poglavarje, njihova 
plemena in prebivalce Nove Zelandije 
ter brez pridržka pustila izvajanje nji-
hovega poglavarstva na zemljiščih, va-
seh in njihovih zakladov.

Po angleškem tekstu:
Poglavarji konfederacije Združenih 

plemen Nove Zelandije in ločenih in 
neodvisnih vodij, ki niso postali čla-
ni konfederacije, priznavajo njenemu 
veličanstvu, kraljici Anglije, brezpo-
gojno in brez zadržkov vse pravice in 
pooblastila suverenosti nad njihovimi 
ozemlji kot edinemu vladarju. Njeno 
veličanstvo, kraljica Anglije potrjuje in 
jamči poglavarjem in plemenom Nove 
Zelandije, posameznim družinam in 
njihovim posameznikom, neomejeno 
in brez pridržkov nemoteno posest 
njihovih zemljišč in nepremičnin, goz-
dov, ribištva in drugih lastnin.

Očitna zvrst zvijače, ki so jo večkrat 
ponavljali v različnih oblikah, tudi na 
naših tleh, ko so Italiji pred prvo voj-
no obljubljali ozemlje Primorske in 

Istre, ki pa ni bilo nikoli britansko, nato 
po drugi svetovni vojni kot upravitelji 
Cone A in Svobodnega tržaškega oze-
mlja do Londonskega sporazuma leta 
1954, ko so v tem času prepuščali pobu-
de nacionalističnim krogom italijanske 
buržoazije. Tudi v Solkanu so britanski 
vojaki s kanglo apna označevali mejo 
med državama, in to brez geometrov.

Ne glede na odmaknjenost otokov se 
je v letih do prve vojne doseljevalo ve-
dno več emigrantov iz Azije in Evrope, 
pred prvo vojno tudi 5000 iz Dalmacije, 
da bi se izognili služenju v avstro-ogrski 
vojski. V začetku so delali v gozdovih in 
nabirali naravno smolo, podobno gumi, 
ob tem so zasadili vinsko trto in šteje-
jo jih za prve vinogradnike. Polagoma 
so novi angleški upravljalci za potrebe 
ovčereje in govedoreje posekali skoraj 
vse gozdove, razvijal se je ribolov, od 
tega je bil kitolov pomemben del, ker je 
zaradi globokega jarka v oceanu ob juž-
nem otoku naravni habitat za nekatere 
vrste kitov.

Zdaj na obeh otokih Nove Zelandije 
živi 4,5 milijona prebivalcev, Maorov je 
le 15%, izgubili so lastništvo nad vsem, 
živijo v manjših skupnostih in se težko 
preživljajo. Država jim menda skuša po-
magati z organiziranjem vaških skupno-
sti, kjer se za ceno vstopnice turistom 
predstavljajo kot bojevniki, na vpogled 
so njihovi domovi, opravila in spomin-
ki. V poletnih mesecih se skozi te vasi-
ce vali reka turistov, največ iz Severne 
Amerike, Japonske, manj iz Evrope. 
Največ turistov je bogatih Kitajcev, ki se 
skoraj že nevljudno vedejo, Kitajci pa so 
tako ali tako že velik del prebivalcev. Od 
vsega so Maori ohranili svoj jezik, kul-
turo, običaje in kljubovalnost, vendar v 
njihovih očeh začutiš nemoč in obup, 
počutijo se kot v zoološkem vrtu. Prej 
Maor kot gospodar gozdov in Gospo-
dar prstanov, če povzamemo po filmih, 
snemanih pri njih, zdaj in resnici na lju-
bo skoraj tujec v lastni deželi. Kraljica 
Elizabeta II. se je leta 1995 opravičila 
Maorom za nepravično ravnanje njene 
predhodnice, kraljice Viktorije, vendar 
beseda sorry (žal) ne odtehta vse mate-
rialne izgube, še manj moralne prizade-
tosti.

Nova Zelandija je res vzorec dobro 
organizirane ureditve. Cestni promet 
deluje brezhibno, ni nesreč, ker je naj-
višja dovoljena hitrost 100 km/h, vsi se 
držijo predpisov, so vljudni in potrpe-
žljivi. Sam sem vozil 3000 km po levi 
strani brez problemov in nisem videl 
nobene prometne nezgode ali nesreče, 
pri nas pa se že v prvem krožišču ve-
demo kot morski psi. Pravilne označbe 
kolesarskih stez so logične in integri-
rane v cestno omrežje, parkirišča lepo 
označena in samo tam, kjer so potrebna. 

Urejenost zdravstva in bolnišnic, šolstva 
in univerz, javnega prometa je vzorna, 
lahko jo zapišemo na seznam želja za 
naše kraje. Parki so številni in ogromni, 
pokošeni in čisti, psi ostajajo zunaj, pri 
nas pa je obratno, parki so wc-ji za pse. 
V mestnih parkih poskrbijo za številne 
kotičke z žari in pripravljenimi drvmi, 
kjer se lahko ob koncu tedna družijo 
družine, meščani in drugi. Najbolj me 
je presenetil način, kako se upokojenci 
vključujejo kot volonterji v dela za jav-
no dobro. Vsi se trudijo biti koristni, od 
mehanikov, šoferjev, tiskarjev, učiteljev, 
socialnih služb. Tehniška kultura je na 
zelo visoki ravni, nič se ne zavrže, do-
kler deluje, če se pokvari, je še vedno 
najprej na vrsti popravilo in nazadnje 
šele zamenjava, kar velja tudi in pred-
vsem za avtomobile. Prebivalci so res 
emigrirali v Novo Zelandijo z vseh kon-
cev sveta v stoletnem obdobju, različnih 
ver in narodnosti, vsi z željo po delu in 
osebni svobodi. Lahko rečemo, da se je 
globalizacija tu že zgodila, vse je urejeno 
natanko po predpisih, ki jih vsi upošte-
vajo. Jezik komuniciranja in moči je an-
gleščina, vse ustanove in gospodarstvo 
deluje kot uspešna multinacionalka, le 
da predstavnikov Maorov in podobnih 
ne bo nikoli v njihovih upravnih odbo-
rih. Morda bi to lahko imenovali z bese-
do globali-nacija.

Očitno je uspešen model, ker so 
sredstva in poraba v ravnotežju s števi-
lom prebivalcev, še več, taisti globalisti 
zdaj predavajo ostalim, kako moraš biti 
pošten do narave, državljanov, kako 
se moraš vesti ekološko, da ne porušiš 
naravnega ravnotežja. Predstavljam si 
Slovenijo, ki bi (bo) lahko bila v taki 
situaciji, le vprašanje je, a bomo kot 
Maori združeni v alpsko-kraških vasi-
cah ali tudi na sedežu multinacionalke.  
Migranti pa že nestrpno trkajo na vrata.
Miran Brumat

Vsem pripadnicam nežnega spola pošiljam še slikco z rožco ob spominu 
105. obletnice ustanovitve dneva žena v Kobenhavnu, na drugi mednarodni 
konferenci žensk socialistk pod vodstvom nemške voditeljice ženskega giba-
nja Klare Zetkin.
Miran Brumat

Po svetu

V gostilni Šeše so konec februarja 
2016 gostili predavanje v okviru vse-
evropske kampanje »Save the blue 
heart of Europe« in projekta mladega 
Slovenca Roka Rozmana »Balkan river 
tour«, s katerima skušamo spodbudi-
ti javno mnenje proti izgradnji novih 
jezov v Sloveniji in na Balkanu Preda-
vanje o problematiki in intervju s pre-
davateljem je takrat posnela RTV SLO 
in oddajo že takoj naslednji dan posre-
dovala širši slovenski javnosti. 

Namen projekta Balkan river tour 
je problematiko izgradnje novih je-
zov predstaviti širšemu krogu ljudi po 
Balkanu, Evropi in po svetu in tako 
opozoriti na pogosto protizakonito 
podeljevanje koncesij in gradnjo jezov 
na rekah. 

Balkan in Slovenija skrivata pravo 
bogastvo divjih rek. Prav to območje je 
modro srce Evrope; le tu reke še tečejo 
prosto in si vsako leto malce drugače 
utirajo pot. S tem nudijo dom ogrože-
nim rastlinskim in živalskim vrstam ter 
so pravi raj za aktivne turiste... To idilo 
so v zadnjem obdobju ogrozili interesi 
posameznikov in podjetij, ki v teh bi-
serih vidijo vse kaj drugega kot najbolj 
intimen del narave. Balkanu trenutno 
grozi gradnja 2.700 novih hidroelek-
trarn. Ogrožene so tudi reke Učja, 
Soča, Sava in druge slovenske reke.

Kdo od Solkancev se še spomni 
lahkotnega toka Soče, ko je še prosto 
tekla pod Solkanskim mostom? Ka-

Kako bomo ohranili reke Slovenije in Balkana?
Ekološko predavanje in projekt proti izgradnji novih jezov v Sloveniji in na Balkanu

»Če res ljubiš nek kraj, je tvoja dolžnost, da ga zaščitiš.« 
Jeff Johnsonn

kšna je njena barva sedaj in kako se je 
spremenilo življenje v vodi in ob njej 
po izgradnji hidroelektrarne? 

 »Jezovi so nenaravna pregrada za 
živa bitja, ki iz nižjega dela struge pre-
našajo minerale in hranljive snovi po 
strugi, dolgoročna posledica tega je 
izumiranje gozdov. Zaustavijo ribe, ki 
drstijo visoko v strugah, zato je potreb-
no umetno vnašati neavtohtone ribe, 
ki kvarijo ravnovesje. V mirni vodi se 
ustvari popolnoma drugi ekosistem. Z 
gnitjem organskega materiala se v to-
plih krajih dokazano proizvaja velika 
količina metana, ki je velik onesna-
ževalec našega ozračja. Zniža se nivo 
podtalnice…«. Citat je iz predavanja 
Roka Rozmana.

Rok Rozman, nekdanji veslaški 
olimpijec, biolog, naravovarstvenik in 
ekstremni kajakaš se je lotil kreativnih 
načinov reševanja teh posebnih rek. 
Ustanovil je zavod za promocijo in va-
rovanje vodnih ekosistemov Leeway 
collective in se povezal s kampanjo 
Save the Blue Heart of Europe ter za-
gnal projekt Balkan Rivers Tour.

Projekt bo potekal med 16. aprilom 
in 20. majem 2016  in bo zajel 6 držav, 
18 rek in 12 dogodkov. Povezal bo vse 
ljubitelje rek in neokrnjene narave in od 
odgovornih zahteval, da zaščitijo lepo-
te, ki pripadajo vsem, ne le lokalnim 
ljudem. Pet glavnih članov odprave bo 
s kombijem, opremljenim s solarnimi 
sistemi, v 35 dneh potovalo od reke do 

reke, se družilo z domačini, lokalnimi 
nevladniki, organiziralo predavanja in 
projekcije filmov. V Sloveniji se bodo 
dogodki vrstili z začetnim protestom na 
Bledu med 16. 04. in 19. 04. 2016, nato 
pa še na Savi, Koritnici, Soči in Učji. 

Vrhunec odprave bo med 7. in 20. 
majem 2016 v Albaniji. 18. maja bo 
organizirana protestna zapora s plovili 
na reki Vjosi, zadnji veliki prosto te-
koči reki Evrope. 19. maja je organizi-
ran shod v Tirani, kjer bodo premierju 
Ediju Rami predani podpisi spletne 
peticije za prosto Vjoso. Simbolično 
bo predan tudi kajak, prekrit s podpisi 
v znak zahteve po podpori predloga o 
Rečnem narodnem parku na Vjosi, ki 
ga država krši s prodajo koncesij za iz-
gradnjo jezov na reki. 

Gre za največji projekt te vrste v 
Evropi, ki ga podpirajo velike svetov-
ne institucije (National Geopraphic, 
Patagonia, River watch, Euronatur, 
WWF Adria), vendar bo uspel le, če 
vsak prispeva svoj delček v to veliko in 
posebno sestavljanko. Reke so skupno 
dobro in le prosto tekoče omogočajo 
funkcionalne ekosisteme, ki so osnova 
za trajnostni razvoj in s tem priložnost 
za  vsestranski razvoj regije. 

Je res potrebno uničiti še več reč-
nih dolin? Potrebujemo elektriko, a 
v današnjih časih so na voljo alterna-
tivni viri energije ali preprosto zame-
njava stare turbine z novo, ki poveča 
izkoristek vodne energije. Rešitev reke 

Vijose bi bil odličen primer in začetek 
boja za druge reke na Balkanu. Zato 
ste VABLJENI, da kakorkoli podprete 
projekt. Na poti ste vabljeni vsi kajaka-
ši, ribiči, pohodniki in ljubitelji narave 
ter vizionarji trajnostnega razvoja, da 
se pridružite miroljubnim protestom 
in s tem poveste, da nam je mar.

Povzetek projekta Balkan rivers 
tour bo organiziran 18. junija 2016 v 
Kajakaškem klubu v Solkanu. 

Koristni linki, kontakti in možnosti 
sodelovanja pri projektu: 
Spletna stran Leeway collective:  

http://leeway-collective.com 
Facebook Leeway collective: https://
www.facebook.com/leewaycollective 
Spletna stran Save the Blue Heart of 
Europe: http://balkanrivers.net/en/
news 
Facebook Save the Blue Heart of 
Europe: https://www.facebook.com/
balkanrivers/?fref=ts

Spletna stran projekta Balkan 
Rivers Tour: 
www.balkanriverstour.com 
Facebook: Balkan Rivers Tour 
Avtorja: Nika Šuligoj in Rok Rozman

IZBERI SVOJ POPUST!
pri KaTe Nova Gorica

OBIŠCI IZBERI VARCUJ
nas popust z nami

-100%-50%-30%-20%

Rok Rozman nad dolino Vjose v Albaniji. (Foto: Anže Osterman)

Vse foto: Miran Brumat
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Solkanski časopis si lahko 
ogledate tudi na spletni strani 
www.solkan.si.
Obiščite nas tudi na spletu in 
uživajte v barvnih fotografijah 
naših sodelavcev.

DAROVALCI ZA ČASOPIS  
V letu 2015 ste darovali 4.482 evrov. 

Od 1. decembra  2015 do  
29. februarja 2016 so darovali:
Abrahamsberg Andrej, Bašin Tea, 
Beseničar Bizjak Barbara in Franc, 
Furlan Dragica, Kodermac Majda, 
Leban Avgust, Lipičar Marija,  
Vidic Olga.

Naslednja številka 1001 – solkanske- 
ga časopisa bo izšla 24. junija  
2016. Članke in fotografije je potreb-
no oddati najkasneje do 5. junija  na 
e-naslov: solkanski.casopis@siol.net. 
Besedil, ki niso v elektronski obliki, 
ne moremo sprejemati. Slike oddajte 
ločeno v jpg formatu. Navedite tudi 
vsebino slike in ime avtorja fotogra-
fije. Ime datoteke z besedilom naj bo 
usklajeno s pripadajočimi slikami.
Telefon urednice: 040 754 905  

Obvestila

Darovalci za časopisKrižanka  

Prepoznavanje solkanskih besed

Rešitev križanke 87. številka: 
PLAKAT, RESAVA, ISTRA, MOMENT, 
ANA, TO, DI, TUN, POT MIRU, ŠEN, 
ABAS, VIDIK, ANNE, ANORAK, AKTIV, 
LIK, BRUNO, MI, OC, SRAKA, SEN, 
BIRTIJA, PANJ, RATAJ, ZLITJE, ALINEA, 
OLEAT, NAČELO, BANKA.

S svojo prošnjo se obračam na vas, 
ker ne vem, na koga naj se. V številki 
z dne 24. 12. 2013, ki sem jo našel na 
internetu, sem naletel na članek o nek-
danjih pionirjih, med katerimi je bil 
tudi Andrej Štrukelj. Sam pa poizvedu-
jem po svojem dedu Andreju Štruklju 
s konca 19. stoletja. Doma naj bi bil iz 
Avč ali okolice in je bil gostilničar. Ne-
kaj časa je imel v zakupu en vagon na 
delovni kompoziciji ekipe, ki je gradila 
železniško progo Ljubljana-Kočevje. V 
tem vagonu je kuhal za delavce, ki so 
gradili progo. V obdobju 1894–1897 
je živel in najbrž opravljal enako delo 
v Bosni v Donjem Vakufu, saj so ta-
krat tam gradili železniške proge. Leta 
1897 mu je na porodu umrla žena, 
moja babica. Z obema hčerkicama 
(eno triletno in drugo manj kot mesec 
dni staro) se je vrnil v Slovenijo in de-
klici zaupal v skrb ženinim staršem v 
bližini Grosupljega. Leta 1903 je tudi 
sam umrl, po ustnem izročilu v Gori-
ci, kjer naj bi bil tudi pokopan. Pa sem 
si mislil, da bi bil vaš Andrej Štrukelj 
mogoče lahko iz istega rodu kot moj 
ded in bi kaj vedel o svojih prednikih. 
Prosim vas, če me lahko kako povežete 
z gospodom, da ga povprašam. Če pa 
veste za koga drugega v vašem kraju, 
ki se ukvarja z zgodovino kraja in bi mi 
hotel pomagati pri iskanju, vam bom 
pa tudi zelo hvaležen. 
Tone Jamnik

Kontakt za bralce, ki se bodo morda 
oglasili:
Tone Jamnik 
Lobek 7, 1290 Grosuplje
 
Z gospodom lahko kontaktirate tudi 
prek telefona ali e-pošte njegove 
svakinje:
Tereza Gorišek, 031 839 541,  
terezija.gorisek@siol.net

Prošnjo nam je posredovala bralka 
Solkanskega časopisa Tatjana Kordiš. 

Prejeli smo

Na banki
Suəjcajt səm šlišu, da sə enkat prašali 
Odita:
Odi, ma čjə djəlaš?
Ja, na banki. 
Ma ki nisi tišljer?
Ja, ben, an čjə djəlajə tišljerji?

Rešitve iz 87. številke

békat - blejati
bj}ra - pivo
cəbáda - brca
cikulár – krožna žaga
cókul – podnožje
dərnju}hat - smrčati
flašku}n – večja opletena steklenka
fúga - špranja
gájžla - bičevka
jerbúca – rdeča pesa
kamúf - volanček
kavalj}r - sviloprejka
kuántarca - opravljivka
kúricə - kokošji zajedavci
múfa - plesen
péucat – cepiti drevesa
rəmpín - kavelj
šúbla - lopata
trípə - vampi
trúga - krsta

Popravek iz 87. številke:
kavalét - mizarska, tesarska, zidarska 
stolica (in ne palica)
kruépc - palica 

nove solkanske besede
buka – bukev
cunjet - perilo
kamužlín - brezrokavnik
kángula – kangla
kokojáre – ujčkanje otroka na vratu
kušín - vzglavnik
kvájsat – dolgo mečkati kakšno delo 
(kuhanje)
oplj}tat – vijugati po cesti
ošult – odrgniti
pərcíngat sə - primajati se
raskájfat – razjeziti se
redžipeto (buštin) - modrc
šáfti – malo verjetno
štópnja – stopinja
štrafaníčə - različna šiviljska navlaka
švahu}st – šibkost, slabotnost
zgatít – stlačiti
žmált – email

nove besedne zveze
ən kənc – malo, ena kaplja tekočine
pər cajti – pravočasno
va šul ceko – pojdi se solit 

neznane besede
tatarə
kundərca
Če kdo besede pozna, naj sporoči. 

Gospa Barbka Šinigoj je posredovala 
nekaj solkanskih besed, ki so sicer bile 
že zabeležene,  dopišite pa jim knjižne 
besede:

bərju}n – 
cəvátə –
čúkežən –
flaška –
genk – 
glážnava – 
kórci –
lájben –
lom}r –
škalabu}n – 
šténgə – 
vitúra –

Gospa Bogomila Jug je navedla kar 
40 solkanskih besed, ki so večinoma 
že bile zabeležene. Nekaterim od teh 
poiščite knjižne besede:

bərgešínə –
facu}li –
féca –
góulat –
gub}nca –

kadín –
kandréja –
korj}ra –
košenína –
kərcút –
kultrína –
kútər – 
medežíja –
péjsca –
peru}n –
pərj}vənca –
prestrálo –
šu}lni – 
taválč – 
trómbə –
vederjúl –
žlavadu}r –

Anekdota

Pomladni številki časopisa je priložena 
položnica. Zahvaljujemo se vam za 
vaš dar, s katerim boste pripomogli, 
da bo časopis lahko izhajal v enakem 
obsegu kot doslej.

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

Solkanske besede se še vedno zbirajo. 
Veseli bomo, če boste besede, ki 
še niso zabeležene, posredovali na 
e-naslov: solkanski.casopis@siol.
net ali oddali na Krajevno skupnost v 
kuverti s pripisom: solkanščina.
Zahvaljujemo se vsem, ki so že 
pobrskali po svojem spominu in nam 
posredovali zapise.

Pa še o zapisovanju znamenitega 
solkanskega glasu G
V solkanščini se glas g izgovarja s 
pridihom, to je zamolklo, globoko 
v grlu, nekako med g in h. Če bi 
upoštevali strokovno zapisovanje, bi 
morali uporabiti za solkanski g znak γ:
štengə - štenγə, gərzuən - γərzuən, 
žagənca - žaγənca
Tako zapisovanje bi branje otežilo, 
zato je v besedah solkanski glas γ 
zapisan s knjižnim znakom g. 
Vse že zabeležene besede lahko 
poiščete v Solkanskem mizarskem 
in kmečkem besednjaku (Soukan 
an Sukenci u sukenščini 2012) in 
v Malem solkanskem besednjaku 
(1001- solkanski časopis št. 81).
K. Vuga

Cenik oglaševanja za leto 2016
1 stran (270 x 370 mm) 400 evrov
1/2 strani: (270 x 180 mm) 200 evrov 
1/3 strani: 150 evrov
(270 x 120 ali 160 x 200 ali 210 x 148 mm)  
1/4 strani: 100 evrov 
(105 x 210 ali 160 x 140 ali 210 x 110 mm) 
1/8 strani: 50 evrov
(105 x 110 ali 160 x 75 ali 210 x 53 mm) 
1/16 strani: 25 evrov 
(105 x 55 ali 50 x 115 ali 160 x 40 mm) 


