
Spoštovane krajanke in krajani Solkana!
Da je Solkan prav poseben kraj z žlahtno tradicijo, se zavedamo še zlasti letos, ko bomo obeležili

50-letnico delovanja KS Solkan in 150-letnico čitalnice. Obema zgodovinskima pomnikoma bomo po-
svetili posebno pozornost, saj nas ravno obletnice opozorijo na prehojeno pot, nas opominjajo na dobro
in slabo v preteklosti, razsvetljujejo nam sedanjost in nas vodijo v prihodnost.

V našem časopisu, ki sicer prinaša večinoma krajevne novice, ste lahko opazili, da smo začeli raz-
mišljati o izzivih današnjega sveta in naredili že prve korake k pogovorom o odločitvah za spremembo
razvojnega modela v ožjem delu lokalne skupnosti. Model bi lahko služil temu, da bi gospodarsko po-
litiko obrnili na sodobno razvojno pot. Tudi v Sloveniji smo v manjših okoljih že priča različnim prime-
rom dobrih praks, npr. občina Kidričevo uvaja lastne bone, ki bodo pospešili kroženje denarja znotraj
lokalnega okolja tudi v podporo domačim kmetom, obrtnikom in proizvajalcem.

Če želimo v razvoju kraja spremembe, zlasti za ustvarjanje novih možnosti za krepitev rasti, konku-
renčnosti in za dvig kakovosti življenja, je potreben ustvarjalen pristop vseh družbenih akterjev.
Ključnega pomena pa je, da se k sodelovanju pritegne udeležence iz gospodarstva, šolstva in tudi po-
litike, obenem pa zagotovi soudeležbo čim večjega kroga prebivalcev, skratka, delovati na vključevanju
in ne izključevanju, saj gre za našo prihodnost. Ne more nam več biti vseeno, še manj pa, da se zapiramo
v svoja obzidja in čakamo na boljše čase. Samo danosti tega prelepega koščka spodnje Soške doline so
premalo, če jih ne bomo znali primerno negovati in predstaviti; novo železniško postajališče s platojem,
ki nudi možnost parkiranja in navezavo na kolesarko stezo ter izhodišča na Sabotin, so zagotovo koraki
v pravo smer. Urejanje severnega dela Solkana z vsem, kar je tam že nastalo (muzejska zbirka, turistična
pisarna, znamenja prve svetovne vojne, zbirališče tolminskih puntarjev, zadnje počivališče znamenitih
ljudi, druga svetovna vojna, solkanski most, športni in kulinarični center…) lahko odlično dopolnjuje
turistično podobo Solkana.

Spoštovani, izzivi so pred nami, poglejmo okrog sebe, stopimo skupaj, kajti le tako lahko ure-
sničujemo prave cilje. Po mrzli zimi nam pomlad poleg obilice dela ponuja tudi razkošje cvetja, vonjav,
brstečega življenja in optimizma. Prinaša pa nam lep krščanski praznik, veliko noč, spominjamo se tudi
poguma in upora naših prednikov okupatorskim silam in praznujemo praznik dela, prvi maj.

Praznujte v veselju!

Darinka Kozinc, predsednica Sveta KS Solkan

Znani  Solkanci

V decembrski številki Solkanskega časopisa
smo razmišljanje o prihodnosti našega kraja, pa
tudi širše Goriške, sklenili s pozivom k pogo-
voru in odločitvam za spremembo razvojnega
modela in k uvedbi strukturnih sprememb, ki bi
gospodarsko politiko obrnile v sodobno raz-
vojno pot. Prvi tak pogovor smo izpeljali 15. fe-
bruarja na Krajevni skupnosti Solkan, udeležili
pa so se ga predstavniki gospodarske firme Bu-
siness Solutions iz Solkana, predstavniki KS
Solkan, dr. Branko Marušič in arh. Tomaž Vuga,
ki sta o možnostih razvoja Solkana že pisala v
Solkanskem časopisu. Pogovore bomo nadalje-
vali.

V uvodnem delu smo analizirali izhodišča in
poudarili predvsem možnosti za vlaganje v raz-
voj iz financiranja evropskih skladov, spre-
membe v razmišljanju za podjetništvo, vklju -
čenost politike Mestne občine Nova Gorica in
Univerze Nova Gorica za razvoj v biotehnologiji
in novih materialih. Zavedati se moramo, da gre
razvoj evropskih držav pospešeno v smer inova-
tivnosti in modernih tehnologij s sinergijo na-
ravnih, človeških, finančnih in tehnoloških
virov. Do neke mere se tega zavedamo tudi v
Sloveniji, a premalo odločno, da bi lahko bili v
koraku s tistimi, ki hitijo z drugačno hitrostjo.
Poleg novih tehnologij pa je nujno razvijati tudi
nove oblike podjetništva na področju turizma, ki
bi podpirale in dopolnjevale gospodarsko sliko.
V Solkanu imamo za to možnosti, še zlasti za
ustvarjanje pogojev za kvalitetno življenjsko
okolje, ki omogoča prijetno bivanje vsem gene-
racijam - od mladih družin do starostnikov. Obli-
kovanje raznih razvojnih programov v skupinah
za razvoj in inovacije ponujajo možnost za za-
poslovanje mladih, prav tako je še veliko neiz-
koriščenih možnosti zaposlovanja v turizmu,
povezanim ne le z območjem Soče, ampak tudi
z okoliškim hribovskim območjem v goriškem
zaledju. 

Že novembra 2009 je Evropska komisija ob-
javila poročilo, ki je nastalo kot rezultat dela
skupine EU strokovnjakov na projektu Znanje
za rast - Knowledge for Growth. V okviru pro-
jekta so iskali druge, alternativne politike pri
vlaganju javnih sredstev zaradi spremenjenih
razmer v svetovnem merilu, ki so za Evropo po-
menile nazadovanje. Zastavljeno delo so za -
okrožili z ugotovitvijo, da je potrebno izvesti
širjenje in uvajanje javnih naložb predvsem na
področja, kot so znanje, inovacije, raziskave,
izobraževanje, R & R dejavnosti in podobne al-
ternativne dejavnosti. 

Za realizacijo regionalne politike, ki se osre-
dotoča na ustvarjanje novih možnosti za krepitev
rasti, na konkurenčnosti in kakovosti življenja v
regiji, je potrebno sodelovanje, ustvarjalni pri-
stop, ki vključuje vse družbene akterje; da bi
uporabili izkušnje EU pri uvajanju novih pri-
ložnosti, je ključnega pomena pritegniti k sode-
lovanju udeležence iz vsaj treh področij: po litike,
izobraževanja, gospodarstva, predvsem pa zago-
toviti soudeležbo čim večjega kroga prebivalcev.

Trojna vijačnica v simbolu pametne specia-
lizacije pomeni prav to združitev k istemu cilju
na formalnem in izvedbenem področju. Napred-
nejše regije pa to že preoblikujejo v četverno z
vključevanjem širokega kroga prebivalcev, za-
vezanega k izpeljavi zastavljenega cilja. 

Na vprašanje Zakaj? pa lahko že odgovo-
rimo: Potrebujemo nova delovna mesta in rast
ter spodbujanje globalne konkurenčnosti z vla-
ganji v strateške prednostne domene za industrij-
sko prihodnost Evrope s poudarkom na novih
pilotnih dejavnostih, bodisi da gre za izdelke,
storitve, tehnologije ali drugačne vrednosti izo-
braževanja, gospodarstva in politike. 

Jasno je, da bodo hitreje napredovala tista
okolja, države in regije, katerih voditelji bodo
zmogli dovolj politične modrosti, moralnih
vrednot ter sposobnosti za vsestransko sodelo-

vanje z vrhunsko stroko, zagotavljali trajne de-
lovne stike z vsemi socialnimi partnerji pri obli-
kovanju dolgoročnih razvojnih odločitev in
vzvodov za njihovo uresničevanje. Zato potre-
bujemo skupno modrost in sinergijo virov, volje,
tveganja in predvsem motivacije za napore, ki
nas čakajo.

Združitev takih moči ni le nujen, temveč
predvsem prepotreben pogoj za uspešno spre-
minjanje okolja, v katerem živimo, da bi lahko
tudi prihodnje generacije imele možnost živeti
njim primerno življenje.

Radovan Grapulin
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Trobentice in kaluænice prve pozlatijo travnike. Foto K. Vuga

Naprej v prihodnost, drugi del
Da ne bi pristali v Evropi druge ali tretje hitrosti, je potrebna korenita

sprememba miselnosti in delovanja

Društvo za rekreacijo, kulturo in zgodovino Škabrijel 1917

Pohod od Soče na Sabotin
nedelja, 9. april 2017

Ob praznovanju 70-letnice Nove Gorice, 
100-letnice konca prve svetovne vojne na naših tleh in 

svetovnega dneva zdravja vas v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom 
za javno zdravje OE Nova Gorica in Zdravstvenim domom Nova Gorica

vabimo na 1. pohod od Soče na vrh Sabotina

Zbrali se bomo v Kajak centru ob jezu (Pot na breg) v Solkanu ob 9. uri. Od tod se bomo
odpravili ob Soči in preko mostu proti Sabotinu. Pohod  je lažji in primeren za vse gene-
racije. S pohodniki iz drugih krajev se bomo srečali na vrhu Sabotina ob 11. uri. Ob sve-
tovnem dnevu zdravja bo na vrhu krajši kulturni program. Predstavniki Nacionalnega
inštituta za javno zdravje OE Nova Gorica in Zdravstvenega doma Nova Gorica bodo pri-
pravili zanimivo predavanje o zdravem slogu življenja. Na pohodu morate sami poskrbeti
za svojo varnost. 
Ob slabem vremenu pohod odpade.

Informacije: 041 620 290



KS Solkan je ena izmed 19 krajevnih skupnost
v Mestni občini Nova Gorica, s 3190 prebivalci
predstavlja drugo največjo KS v občini Nova Go-
rica in je zaznamovana z žlahtno tradicijo prete-
klosti. V letu 2016 smo največ časa posvetili
izvajanju programov, ki so vezani na porabo la-
stnih virov sredstev, veliko časa smo posvetili tudi
reševanju in posredovanju vsakdanje krajevne pro-
blematike in sodelovanju pri občinskih projektih.
Zagotovo je v letu 2016 najbolj pomembna prido-
bitev nova železniška postaja, ki jo je financirala
R Slovenija in sodi med projekte, ki so na ure-
sničitev čakali desetletja.

Urejeno je bilo zemljiškoknjižno stanje kom-
pleksa nekdanje solkanske karavle, preplastitev
dela zunanje ploščadi z elastično podlago na ko-
talkališču in dokončana programska prostorska
preveritev območja kompleksa nekdanje karavle.
Preselili smo turistično pisarno v urejen objekt v
lasti KS na Soško c. 29 (nekdanja cvetličarna), v
njej smo ob 110. obletnici Bohinjske proge uredili
prostor za stalno razstavo solkanskega mostu. Iz-
delana je bila dokumentacija za uporabno dovol-
jenje za objekt na Soški c. 31. Zaradi prostorske
stiske krajevne knjižnice, ki velja za najbolj obi-
skano krajevno knjižnico v goriški občini, smo
prostor razširili za cca 20 m2. Obnovljena je bila
streha gostinskega lokala v športni coni Žogica. 

Sodelovali smo pri naslednjih aktivnostih:
- izgradnji železniške postaje ter podali pri-

pombe na dokončanje,
- pri razpravah na predstavljene strokovne po-

dlage za severni dela Solkana 
- pri razpravi na projekt celostne prometne stra-

tegije MONG in TUS-a
- pri izdaji soglasja za lokacije na območju Sol-

kana za postavitev spomenika feldmaršalu Bo-
roeviću

- v razpravi in podaji pripomb na OPN za
MONG

- pri OPPN kamnolom, ki trenutno miruje
- pri aktivnostih za sprejem OPPN staro jedro

Solkan
- pri celostni ureditvi kompleksa bivše solkan-

ske karavle
- pri obnovi igrišča OŠ Solkan
- pri postopku za ureditev kanalizacije stanovan-

jske hiše C. IX. korpusa 50
- pri izgradnji ekološkega otoka na ul. XXX. di-

vizije
- pri problematiki ekološkega otoka na Vojkovi

cesti
- nadaljujemo s postopkom za ureditev osve-

tlitve solkanskega mostu in ureditev okolice
- pri izdaji mnenja KS pri prodaji nepremičnin

MONG
- pri ureditvi javne razsvetljave na delu v ul. Pod

vinogradi
- pri načrtu krožišča pri hotelu Sabotin
- pri izdaji mnenj KS v postopku izdaje soglasja

za podaljšani obratovalni čas gostinskih loka-
lov ter pri ostalih projektih, nalogah po pro-
gramu ter vsakodnevni problematiki v kraju

Veliko tekoče problematike ter zadev na po-
dročju prometa, komunalne urejenosti in ekologije
pa je še nerešenih.

Skrbeli smo za gospodarno upravljanje pre-
moženja KS. Spremljali smo zlasti nezadovoljivo
urejene ekološke otoke, dajali predloge iz znanih
primerov dobrih praks in na to opozarjali upra-
vljavce. Spremljali smo problematiko kamnoloma,
z Livarno Gorica smo v kontaktu. Prav tako smo

MONG opozorili na dolgotrajen problem iztekanja
fekalij v Sočo v Kajak centru.

V mesecu marcu smo obiskali in obdarili vse
oskrbovanke iz Solkana v DU, varovanke materin-
skega doma v Solkanu ter krajanke, stare nad 90
let, ki živijo doma. Pred velikonočnimi prazniki
smo obiskali in obdarili varovance VDC Solkan in
krajana v VDC Stara Gora. Skupaj z DU Solkan
smo v oktobru organizirali srečanje krajanov, sta-
rih nad 80 let, v Hotelu Sabotin. Nosilec organiza-
cije je bilo DU Solkan. 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, varovance VDC Solkan in
našega krajana v VDC Nova Gorica, varovanke in
otroke v materinskem domu v Solkanu ter zapor-
nike. V Solkan se je preselila na Trg J. Srebrniča
tudi služba Doma upokojencev Nova Gorica –
pomoč na domu, s katero sodelujemo. 

Z društvi, ki imajo sedež oz. delujejo v Sol-
kanu: KK SE, KK Perla, Mažoretnim društvom,
TD Solkan, KD Slavec, RIRDS, DU Solkan in
Čebelarskim društvom Nova Gorica smo sodelo-
vali pri prireditvah oz. drugih aktivnostih društev.
Za predstavnike društev in predstavnike institucij,
ki imajo sedež na območju naše KS organiziramo
vsakoletno srečanje v mesecu januarju.

Sodelujemo s Slovenci v Italiji iz Šmavra, so-
delovanje smo razširili tudi na povezave s Štan-
drežem, kjer so nam podarili troje umetniških
kiparskih skulptur. Kamnite umetnine so na-
meščene na treh lokacijah v Solkanu: v parku, na
dvorišču hiše na Soški 29 in na Plenčičevem trgu. 

Uspešno so bile realizirane vse načrtovane kul-
turne in druge prireditve: slovesnost ob kulturnem
prazniku s predstavitvijo postavljenih kiparskih
skulptur, zabavni in kulturni program ob krajev-
nem prazniku, koncert sakralne glasbe ob krajev-
nem prazniku v baziliki na Sveti Gori, božični
koncert in komemoracija ob 1. novembru. Sode-
lovali smo pri prireditvah, ki jih organizirajo
društva in druge organizacije s sedežem v Solkanu.
Bili smo soorganizatorji proslave ob kulturnem
prazniku, proslave s projektom Rastoča knjiga v
OŠ Solkan ob dnevu kulture, na kateri je bil tudi
predsednik države Borut Pahor, prireditve Pesem
pod lipo, občinske prireditve ob 110. obletnici Bo-
hinjske proge, in proslave ob 75. obletnici ustano-
vitve prvega odbora OF v Solkanu.

Urejena je bila ograja ob žarnem pokopališču,
dopolnjevali smo spominski kotiček z imeni um-
rlih, ki nimajo svojega groba na pokopališču, ge-
neralno se je očistila poslovilna dvorana in
nabavila nova preproga ter delovni stroji, dopolnili
smo ozvočenje za poslovilno dvorano, delno smo
uredili korita na žarnem pokopališču z novim ze-
lenjem, opravljene so bile meritve elektro instala-
cij, poskrbeli smo tudi za odvoz odpadnega
materiala na deponijo. Skrbeli smo za tekoče
vzdrževanje pokopališča, pokopaliških objektov in
upravljanje pokopališča.

Izdane so bile štiri številke solkanskega časo-
pisa, kot je bilo predvideno po programu. Stroški
zajemajo pripravo časopisa, tiskarske storitve,
uredniško delo, trženje in raznašanje časopisa.

V tem letu smo dobili tudi novo urednico sol-
kanskega časopisa, zadolžitev je sprejela mag.
Inga Miklavčič Brezigar.

Poročilo o delu je realen prikaz dela, prizadev-
nosti, stanja in celotne dejavnosti KS Solkan, ki pa
tudi v letu 2016 odraža nižja sredstva za investicije
iz občinskega proračuna. Na srečo ima KS Solkan
nekaj lastnih prihodkov, obenem pa tudi uspešno
pridobiva sponzorska in donatorska sredstva.

Darinka Kozinc, predsednica Sveta KS Solkan

KS Solkan
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Poročilo o delu KS Solkan
za leto 2016

Program dela za leti 2017 in 2018
sprejet na Svetu Krajevne skupnosti Solkan 

Program dela KS Solkan po posameznih po-
dročjih pripravijo in predlagajo delovna telesa sveta,
odbori in komisije. Pripravlja se za dve leti in zajema
ključne naloge za to obdobje.

Urbanizem, komunalne, gradbene zadeve, ekolo-
gija in cestna infrastruktura

Cestna infrastruktura
- dokončanje prve faze prometne ureditve – Ceste

IX. korpusa po sprejetih strokovnih podlagah
- ureditev začasnega priključka na križišču La-

vričeva – Vojkova ulica za dvosmerni tovorni
promet 

- ureditev železniškega prehoda na Veliki poti za
kolesarje in pešpot ter povezovalne poti med
ulico Pot na Breg in poslovno cono Solkan (po-
buda je upoštevana v novi idejni zasnovi pozi-
dave hiš)

- dopolnitev prometnega načrta Solkana, vključno
z Vojkovo (ki naj zajema tudi ureditev dveh
novih postajališč mestnega avtobusa), Šolsko
ulico z Ul. B. Kalina, Žabji kraj, Trg M. A.
Plenčiča, Trga J. Srebrniča in območja ob parku

- solkanska obvoznica – protihrupna zaščita na
mostu ob pokopališču ter sanacija zdrsov zemlje

- pričetek postopka za pripravo arhitekturne kra-
jinske delavnice na osnovi prometne ureditve
Solkana

- dokončanje kolesarskih poti na Vojkovi cesti 
- ureditev pešpoti med Solkanom in Sveto Goro
- sanacija stopnic pod vrhom Svete Gore 
- ureditev nove označbe prehodov za pešce med

ulico Med ogradami in Ul. M. Štrukelj
- ureditev klančin na vseh prehodih za pešce v

Solkanu
- poglobitev cestišča pod železniškim podvozom

na Cesti IX. korpusa pri Livarni
Urbanizem
- aktivnosti in spremljanje ter sprejemanje OPN

za MONG 
- OPPN kamnolom (spremljanje in sodelovanje

preko predstavnika KS)
- OPPN staro jedro Solkan – odgovor MONG 
- priprava urbanistične strokovne podlage za južni

del Solkana
- proučitev ureditve celotnega območja SIA,

Dinos in Karavle
- ureditev Plenčičevega trga
Projekti krajevnega pomena
- pridobitev uporabnega dovoljenja stavbe na

Soški cesti 31 – muzejska zbirka Solkan in turi-
stična pisarna

- celostna ureditev kompleksa nekdanje solkanske
karavle, nadaljevanje postopka – izdelava PGD
in PZI, zaprtje dela kotalkališča in akustična ure-
ditev stene

- vzdrževanje pokritega kotalkališča po navodilih
izvajalcev 

- celostna ureditev okolice pokopališča in pokopa-
liških objektov, preureditev stare mrliške vežice,
postavitev pomnika tolminskim puntarjem, pom-
nika padlim Solkancem v prvi svetovni vojni, 

- dokončanje razstave Solkanski most v hiši, kjer
se nahaja muzejska zbirka

- urejanje okolice solkanskega mostu
- obnova sanitarij v domu KS Solkan
- urejanje prostora ob stavbi KS – dvorišče
- urejanje in obnova športne cone
Projekti širšega pomena
- kolesarsko pot ob Soči in pešpot naj se izvede

pod obstoječim briškim mostom
- sodelovanje pri aktivnostih za kolesarsko stezo

Solkan – Plave, navezava na ureditev kolesarske
steze skozi Solkan

- prireditveni prostor pod mostom in osvetlitev
solkanskega mostu –vzdrževanje postavljene in-
frastrukture

- sodelovanje pri aktivnostih za celovito delovanje
kajak centra in krajevnega kopališča ob Sočie
prouči naj se možnost kajakaške proge pri Žogici

- ureditev prostora za avtodome 
- ureditev prometnega vozlišča pri obračališču na

Soški cesti, postavitev sanitarij in info Točke,
pripravi naj se arhitekturni natečaj tega platoja

Komunalne zadeve
1. splošna komunalna dejavnost: 
- priprava projekta celovite prenove ekoloških

otokov in ureditev z zaprtimi opaži
- nadzor in opozarjanje uporabnikov ekoloških

otokov, čiščenja zabojnikov in ekoloških otokov 
- občasen odvoz kosovnih odpadkov 
- hortikulturna ureditev Solkana na podlagi predloga,

ki zajema tudi celostno ureditev parka ob bencin-
skem servisu, kajakaški center in pokopališče

- ureditev vstopa v kraj Solkan

- kontrola čiščenja ulic, vzdrževanja zelenih
površin in čiščenja stopnišča pri kajak centru,
odkup zemljišča za ekološki otok pri marketu

2. javna razsvetljava: 
- pristop k pripravi ureditve celovite javne razsve-

tljave v Solkanu in širitev omrežja (tudi v Klancu
pri stopnišču v kajak centru)

3. kanalizacija: - odvodnik v Sočo
- urgenca pristojnim organom za vzdrževanje od-

vodnega kanala v Ščednah
- čiščenje odprtih potokov pod pokopališčem in

vseh potokov, ki gredo v Sočo pri kajak centru 
- ureditev kanalizacije stanovanjske hiše na Cesti

IX. korpusa 50 (prioriteta)
- ureditev kanalizacije petih hiš v Klancu (pod

železnico - prioriteta)
4.vodovod: 
- ureditev vodovoda na Prevalu (prioriteta)
- obnova vodovoda po Solkanu z ugotovitvijo ob-

stoječega stanja in pripravo predloga obnove
Ekologija
-spremljanje okoljevarstvene problematike Livarna
Gorica, kamnoloma in prometa, SIA in Dinos
Pokopališče
KS Solkan kot upravljavec solkanskega pokopališča
skrbi:
- za redno in tekoče vzdrževanje pokopališča,
- dopolnitev držala za roke na stopnicah spodnjega

dela žarnega pokopališča 
- nabava zalivalk
- izolacija in ureditev fasade poslovilne dvorane,

namestitev zvona 
- preureditev stare mrliške vežice, popravilo dela

strehe mrliške vežice 
- nabava avudiovizualne opreme za poslovilno

dvorano
Prireditve
Leto 2017 bo za Krajevno skupnost jubilejno. 9. sep-
tembra bomo namreč praznovali 50. obletnico usta-
novitve Krajevne skupnosti Solkan.
V okviru že ustaljenih prireditev načrtujemo organi-
zacijo:
- praznovanja krajevnega praznika v septembru
- koncerta v baziliki na Sveti Gori v septembru
- božičnega koncerta v cerkvi sv. Štefana v decem-

bru
- obeležitev 150-letnice ustanovitve solkanske

čitalnice z izdajo zbornika Solkanska pismenost
in prireditvijo Noč knjige v sodelovanju z GLK

Sodelovali pa bomo tudi pri izvedbi prireditev, ki jih
organizirajo različna društva in ustanove.

Socialne zadeve 
- V marcu, med dnevom žena in materinskim dne-

vom, bomo obiskali in obdarili vse oskrbovanke
iz Solkana v domovih upokojencev, varovanke
v materinskem domu ter vse krajanke, stare nad
90 let, ki živijo doma.

- Pred velikonočnimi prazniki bomo obiskali in
obdarili uporabnike VDC Nova Gorica, enota
Solkan in naše krajane, nastanjenih v VDC Nova
Gorica.

- V oktobru bomo skupaj z Društvom upokojen-
cev Solkan organizirali srečanje starejših kraja-
nov

- Pred novoletnimi prazniki bomo obiska in obda-
rili naše krajane v domovih upokojencev, jubi-
lante 80 in 90 let ter krajane, stare nad 90 let, ki
živijo doma, uporabnike VDC, enota Solkan in
krajane, nastanjene v VDC Nova Gorica, matere
in otroke v materinskem domu, zapornike ter
najstarejše krajanke in krajana Solkana. Predvi-
devamo, da bomo obdarili okrog 200 ljudi. 

- Reševanje tekoče socialne problematike in sode-
lovanje s pristojnimi institucijami.

Sodelovanje s Slovenci v Italiji
- organizacija pohoda treh mostov, 
- izmenjava udeležbe na krajevnih prireditvah v
Štmavru, Pevmi in Štandrežu,
- iskanje možnosti za razširitev sodelovanja v zamej-
stvu.
Solkanski časopis
Izdaja štirih številk solkanskega časopisa letno.
Spletna stran
Skrbeli bomo za ažuriranje spletne strani.

Razno
- sodelovanje z gospodarskimi subjekti v Solkanu in
razvojne vizije,
- priprava strategije turizma za Solkan.

Predsednica Sveta KS Solkan,
mag. Darinka Kozinc l.r.

Urnik Tajništva KS Solkan

Ponedeljek 9.00 - 12.00
Sreda 9.00 - 12.00
Četrtek 14.00 - 17.00

Urnik Krajevne knjižnice Solkan

Torek 13.00 - 18.00
Sreda 13.00 - 18.00
Petek 10.00 - 15.00

OGLAS 

Krajevna skupnost Solkan
išče raznašalca

1001- solkanskega časopisa. 
Delo je občasno: 

Vsake tri mesece ob izidu raznašalec
dostavi časopis vsaki družini na 

območju KS Solkan.



Obletnice
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Ob petdesetletnici KS Solkan se bomo v Sol-
kanskem časopisu spomnili dogodkov iz zgodo-
vine kraja.

Iz kronike Tomaža Marušiča Štirideset let
Krajevne skupnosti Solkan (1967-2007), Kra-
jevna skupnost Solkan, 2008

Začetki
Po priključitvi k Jugoslaviji (september

1947) je Solkan s svojim Krajevnim ljudskim od-
borom znova postal občinsko središče, obenem
pa tudi sedež Okrajnega ljudskega odbora (OLO)
Gorica oziroma goriškega okraja z vsemi tremi
oblikami državne oblasti. Svoj sedež so okrajne
ustanove imele na raznih predelih Solkana. V
stavbi, kjer je danes sedež Krajevne skupnosti,
je bilo sodišče, v vili Lenassi (na Cesti IX. kor-
pusa, nasproti Petrolovega bencinskega servisa)
in kasneje v vili Bartolomei so imeli sedež organi
za notranje zadeve. V Panjakovem je bil sedež
OLO Gorica. V nekdanjem hotelu Kumar, sedaj
hotel Sabotin, so imeli sedež okrajni komiteji
KPS, LMS in SKOJ ter druge družbenopolitične
organizacije (DPO). Postaja Ljudske milice je
imela svoj sedež v stavbi na Cesti IX. korpusa
46, v nekdanji karabinjerski postaji, kjer je zdaj
pisarna odvetnice Nade Bolcar in kemična čistil-
nica. V sosednji stavbi, kjer je zdaj sedež Avto
moto društva Gorica, pa je delovala občina, Kra-
jevni ljudski odbor (KLO), kasneje Mestni ljud-
ski odbor (MLO) Nova Gorica.

V Solkanu je bila osrednja lekarna v nekdanji
trgovini jestvin Julija Makuca, uradi Zavoda za
socialno zavarovanje v nekdanji gostilni Katarine
Marušič, v nekdanjem župnišču na Goriščeku sta
bila zdravstveni dom in reševalna postaja, ob
Cesti IX. korpusa so bile različne trgovine, uradi
in delavnice.

Takrat je bilo potrebno Gorico, ki je ostala v
Italiji, nadomestiti z novim mestom kot sre-
diščem Goriške. Zato je moral Solkan prevzeti
vlogo osrednjega kraja Goriške in se je naselje
preimenovalo v Novo Gorico. Njena izgradnja je
postala naloga vseh jugoslovanskih narodov,
njeno delovišče je bila akcija zveznega značaja.
Gradile so jo mladinske delovne brigade iz vseh
jugoslovanskih republik, prav tako goriške fron-
tovske brigade. Takrat se je zbralo ob nedeljah
ob magistrali (sedanja Kidričeva ulica) tudi po
tisoč in več prostovoljcev, ki so opravljali predv-
sem zemeljska dela. MLO Nova Gorica, kot no-
silec oblasti in med drugim tudi urbanističnega

razvoja kraja, je izšel iz solkanskega krajevnega
odbora. Svoj sedež je imel v Solkanu, ki pa kot
kraj s tem imenom uradno ni več obstajal. 

Od leta 1948 dalje so ob nekdanji Frnaži,
pod Grčno, na Ledinah in na Ošljeku začele rasti
upravne, poslovne in stanovanjske zgradbe in
oblast se je postopoma selila iz Solkana (1950-
1952) v nove zgradbe nastajajočega mesta. Sol-
kan je izgubljal pomen, postajal je zanemarjen,
manjkala je kanalizacija, pri Soči, na Jezu, je bilo
odlagališče smeti za vse mesto, ulice so ostale
nerazsvetljene, ceste blatne in luknjaste. Nek-
danje solkanske brajde in vrtovi so postali grad-
bišča novih naselij z eno- ali dvodružinskimi
stanovanjskimi hišami. Zasebniki so zaradi
rešitve lastnega stanovanjskega problema hiteli
z gradnjo. Tako so bile hiše vseljene, še preden
so bili zgrajeni kanalizacija, pločniki in cesta.

Solkanci so se čutili opeharjene, ko so kar
tako (zastonj) izgubili ob domačiji vrtove in
brajde, ki so bili marsikateremu vir preživetja. 

V novi tovarni pohištva Edvard Kardelj, v
kasnejšem Meblu v Kromberku je bilo dovolj
dela za vse. Z izgradnjo pohištvene industrije je
začel zaton solkanskega mizarstva. 

Oblast ni bila v skladu z ideologijo, ki jo je
uvajala, ne najbolj prijazna do ljudi z zasebno de-
javnostjo in pobudami. Krajevna, predvsem
obrtna in zasebna dejavnost Solkana ni bila uskla-
jena s takratnim gospodarskim razmišljanjem
oblasti, ki je stremela za podržavljanje zasebne
lastnine in se je usmerjala s petletnimi plani za
prehod v socialistično družbeno ureditev. 

Čez dvajset let
Na rednem zboru volivcev v začetku leta

1967, ko je bila dvorana nabito polna, je bila po-
stavljena zahteva, naj se vrne Solkanu ime, in
sprejet sklep, da se ustanovi krajevna skupnost.
Na zboru je bil tudi Jožko Štrukelj, predsednik
Skupščine občine (SO) Nova Gorica, ki je zago-
tovil …in Solkan bo zopet Solkan…. SO Nova
Gorica je nato na seji 30. marca 1967 sprejela
odlok, s katerim je dala soglasje k sklepu voliv-
cev o ustanovitvi KS Solkan in določila njeno
območje. 

Sledile so ustanovitvene priprave, povezane
z mnogimi težavami, vendar je po zaslugi kraja-
nov, ki so celo s prostovoljnim delom pomagali
urejati kraj, Solkan pričel dobivati današnjo po-
dobo in KS Solkan ugled, ki ga ima še danes.

Imb

50-letnica Krajevne skupnosti Solkan
in 150-letnica ustanovitve Solkanske čitalnice

Letos poteka sto petdeset let od ustanovitve
Solkanske čitalnice. O sami čitalnici bo gotovo
jeseni še mnogo povedanega in napisanega, zato
se bom s tem kratkim člankom dotaknil le
manjše epizode iz leta 1967, ko smo v Solkanu
praznovali njeno stoto obletnico.

To je bil za Solkan pomemben jubilej, še po-
sebej zato, ker smo prav v tistem času Solkanci
po izbrisu Solkana kot naselja leta 1952 dobili
prvo, vsaj delno priznanje svoje samobitnosti.
Postali smo namreč samostojna krajevna skup-
nost, ena od njenih prvih pomembnih nalog pa
je bila prav praznovanje stote obletnice Solkan-
ske čitalnice (O tem obširno poroča Tomaž Ma-
rušič v kroniki Štirideset let Krajevne skupnosti
Solkan1967 – 2007, o tridnevnem praznovanju
pa so poročale tudi Primorske novice, članek
Solkanci so proslavili stoletnico čitalnice (Mir)

vljena na tem mestu – ob stoletnici postavili Sol-
kanci, pa oblikovati tako, da se je približalo vi-
dezu žiga. 

Največji problem pa je bil, kako načrt, dvo-
dimenzionalno sliko na papirju, spremeniti v tri-
dimenzionalni objekt. V mislih sem namreč
imel bogato reliefno oblikovano obeležje in ne
le enostavno ploskev z vgraviranim napisom in
silhueto knjige. Imeli smo srečo, takratna kam-
noseška delavnica novogoriške Komunale v
Opatjem selu je imela odlične kamnoseke, ki so
v mojem načrtu videli tretjo dimenzijo celo
bolje od mene. Med izvajanjem sem jih lahko
samo občudoval, korekcije niso bile potrebne.

Od vsega začetka smo se ubadali tudi z
vprašanjem, kam naj obeležje postavimo. Hiša,
v kateri je delovala čitalnica, (sedež Krajevne
skupnosti Solkan, sedanjo obliko je dobila s ce-
lovito prenovo po potresu leta 1976), je takrat
bila v slabem stanju, po letu 1947 predelana naj-
prej za sedež okrajnega sodišča, kasneje pa za
stanovanja, s fasado, zmaličeno s tridelnimi
okni, na kateri tudi nismo mogli najti dovolj ve-
like proste površine za postavitev obeležja. Zato
smo se odločili, da ga postavimo nad ločni por-
ton sosedne hiše, včasih gostilne Pri Droču,
skozi katerega je bil tudi dostop do čitalnice.

Istega dne, v nedeljo, 24. septembra, smo na
hiši, ki nosi številko 1 Mizarske ulice, v resnici
pa omejuje in označuje prostor Trga Marka An-
tona Plenčiča, odkrili še eno obeležje, po-
svečeno slavnemu solkanskemu rojaku doktorju
Marku Antonu Plenčiču. Napis na njej se glasi:
Temu trgu je dal ime solkanski rojak, doktor me-
dicine, profesor dunajske univerze, tvorec no-
vega nauka o CONTAGIUM VIVUM* Marko
Anton Plenčič 1705-1786. Izjemno žlahtno jo je
oblikoval arhitekt Janez Suhadolc, kasnejši pro-
fesor na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.  

Danes sta obe obeležji v precej slabem
stanju. Še je čas, da bi ju do jesenskega prazno-
vanja očistili in obnovili.

Tomaž Vuga

Iz zgodovine Krajevne skupnosti Postavitev obeležja Solkanski čitalnici pred 50 leti

Originalni æig Œitalnice

je bil objavljen 30. septembra 1967. Pobudnik
in gonilna sila celotnega dogajanja je bil Branko
Marušič, takrat že direktor Goriškega muzeja,
sam pa sem bil zadolžen za oblikovanje spomin-
skega obeležja, ki ga v nadaljevanju na kratko
predstavljam.

Verjetno je prav Branko Marušič na sejo pri-
pravljalnega odbora prinesel star dopis z žigom
čitalnice. Zdel ne nam je ne samo lep in slikovit,
ampak smo v njem videli tudi odraz časa, v ka-
terem je čitalnica delovala. Zato smo se odločili,
da naj bo prav ta žig izhodišče za oblikovanje
spominskega obeležja.

Treba je bilo le prilagoditi besedilo, napis na
žigu SLOVENSKA ČITALNICA V SOLKANU
smo morali skrajšati, da smo dobili prostor za
druge pomembne podatke. Nihali smo med

dvema možnostma, da pustimo na vrhu origina-
len napis Slovenska čitalnica ter Solkan sti-
snemo nekam v manj poudarjene napise na
spodnjem delu, ali pa da poudarimo Solkan, za
kar smo se tudi odločili. Zato sta na obeležju iz-
stopajoči sporočili SOLKANSKA ČITALNICA
ter letnica njene ustanovitve, 1867.

Osrednji motiv, knjigo z gosjim peresom,
sem seveda skušal ohraniti v čim bolj originalni
obliki, dogovorjeno besedilo, ki se v celoti glasi:
Solkanska čitalnica je bila 1867 leta ustano-

Naœrt obeleæja

Fotografija obeleæja

Krajevna skupnost Solkan

ponuja 

možnost uporabe

vrtnih garnitur

za ulična srečanja krajanov 

ter uporabo prostora 

na solkanski karavli.

* o živih povzročiteljih bolezni 



Toni Prijon – Kurinc je bil rojen 23. junija
1929 v Gorici, umrl je 29. decembra 2016 v Ro-
senheimu v Nemčiji. Obiskoval je italijansko
osnovno šolo. Odraščal je ob reki Soči in že kot
najstnik je sam izdelal čoln in si krepil mišice z
veslanjem. Trdo delo in trening sta mu prinesla
prvo zmago na njegovi prvi tekmi v kajaku. 

Njegov oče Tonče se je po štirih letih ruskega
ujetništva in dela na kolhozih leta 1920 vrnil
domov. V Rusiji je bil težko ranjen v prsni koš
in nogo, rane so bile tako hude, da je komaj
preživel. Okoli leta 1925 si je postavil mizarsko
delavnico in jo leta 1936 opremil z rabljenimi
stroji, zadnjo menico zanjo je odplačal leta 1943.
Z zaprtjem italijansko-jugoslovanske meje se je
večina mizarskih mojstrov zaposlila v Meblu.
Vsa Tonijeva družina je bila tesno povezana z
Jožetom Srebrničem, saj mu je njegova žena
Alojzija kuhala in pospravljala. Jože Srebrnič,
(28. februar 1884 – 11. julij 1944) je bil narodni
heroj, kmetovalec in politik. Srebrnič je vplival
na nazorsko oblikovanje Tonijeve zavesti, saj mu
je bil vzor domoljuba in antifašista. Tonijeva
mati Lojza je izhajala iz Srebrničeve družine,
skrbela je za Jožeta Srebrniča in urejala njegovo
hišo vse do njegove smrti. 

Toni je zapustil Solkan leta 1956. Zase je
dejal: »Bil sem antifašist, partizanski kurir, ko-
munist in skojevec«. Povedal je, da je Marxa
vedno rad bral, obiskoval je tudi marksistični
krožek, na katerem so predavali Jože Srebrnič in
domači aktivisti. Po priključitvi Primorske k Ju-
goslaviji je kot kandidat Partije šel v Mostar, v
šolo rezervnih oficirjev. Po enem letu je postal
član Partije. Odločil se je za vojaško akademijo
in vojaško kariero.

Potem pa so ga v JLA po krivem obdolžili in
zaprli. V kaznilnici v Foči je preživel tri leta.
Zanj v Jugoslaviji ni bilo več prihodnosti. Pove-
dal je, da je mlad s kolesom prevozil jugoslovan-
sko-italijansko mejo ter se dobesedno skotalil na
zahod. V Italiji je čakal na možnost za odhod v
ZDA. Italija se mu za stalno nastanitev ni zdela
primerna, zato je odšel v Rosenheim na Bavar-
sko. Leta 1959 je na reki Vézère v Franciji postal
svetovni prvak v kajaku na divjih vodah in tako
prinesel Nemčiji zlato.

Toni je postal uspešen podjetnik. Ustanovil
je nemško družinsko podjetje Kayak company
Prijon. Na leto so prodali okrog deset tisoč kaja-
kov lastne blagovne znamke, zaposlovali 40 de-
lavcev in ustvarili 6,5 milijona evrov prihodka.
V podjetju Prijon Camping, proizvodnja in pro-
daja športne opreme d.o.o. Klavže 21 v Sloveniji
pa je zaposloval devet delavcev.

Njegova podjetniška pot se je začela tako, da
je leta 1962 odprl svojo obrtno delavnico, zem-
ljišče za delavnico je prispevala njegova soproga
Lotte. Prvo leto je lesene čolne izdeloval sam,
nato sta se mu pridružila slovenska mizarja iz
Tolmina. Njegov sin Toni še hrani dokumenta-
cijo o prvih kupcih čolnov, ki jih je prodajal v Ju-
goslavijo. V oblikovanje vesla je Toni vnesel
povsem nove zamisli, nekatere je patentiral in si
prislužil mesto v hiši slavnih na področju izde-
lovanja kajakov v Marylandu v ZDA. Posel je
stekel, na čolne so kupci čakali do pol leta. Pod-
jetje ima distributerje po vsem svetu. Ko se je
podjetje razcvetelo, so začeli izdelovati čolne iz
umetnih materialov. Stroj je stal milijon mark in
je bil v lasti banke. Da so se odločili za projekt,
je zaslužen tudi proizvajalec materialov za čolne,
saj si je tako zagotovil tržišče. Prijon je povedal,
da je stroj kupil, ko je bil več kot polovico amor-
tiziran. Druga velika težava so bili kalupi za
proizvodnjo. Posamezni kalup iz aluminija je stal
sto tisoč mark. Ko je v podjetju začel delati sin,
se je domislil tehnološke inovacije in ceno ka-
lupa znižal na tretjino. To jim je omogočilo izde-
lavo več različnih modelov čolnov.

Poslovni model družinskega podjetja Prijon
zagotavlja dodano vrednost, ki jo namenijo za
razvoj podjetja. Večino proizvodnje pa zanje
opravijo partnerji. Čolne in njihove dele izdelu-
jejo v več evropskih državah, dokončajo in se-
stavijo pa jih na Bavarskem, kjer imajo tudi
centralno skladišče. Podjetje je prodalo približno
deset tisoč kajakov na leto. Pravi, da je kakovost
pri delu izjemno pomembna, saj n. pr. slabo iz-
delan vijak lahko naredi veliko škode. 

Domotožje je Tonija vleklo v Soško dolino.
V Logu pod Mangartom je kupil hišo, kjer je
živel in ga je obiskovala družina. Za časopis Fi-
nance je omenjal, da je v Sloveniji po osamosvo-
jitvi vložil več kot milijon mark. Poudaril je, da
se mu denar, vložen v posle v domovini, ni naj-
bolj oplemenitil. V Avstriji je vsekakor imel
boljše poslovno okolje in pogoje dela. V Slove-
niji je sicer  nameraval postaviti večjo tovarno,
vendar je naletel na veliko birokratskih ovir.
Okolje je bilo izrazito nenaklonjeno podjet-
ništvu.. Povedal je: »Uvozil sem stroj, vreden sto
tisoč mark, pa so dva meseca ‘mečkali’ s papirji
in sezona je šla mimo«. Zanj je bilo nerazum-
ljivo, da je moral imeti zaposlenega nekoga, ki
je skrbel za normative, da je štel, koliko kilogra-
mov barve so porabili. Neprestano je moral nekaj
urejati na občini, zato mu je pogosto zmanjko-
valo časa za vodenje proizvodnje. V Rosenheimu
občine od znotraj ni videl, dokler mu niso pode-
lili nagrade za najboljšega podjetnika.

Prijon je s postavitvijo kajakaškega centra in
trgovine z asortimentom izdelkov tovarne in s
ponudbo dodatne kajakaške opreme v Čezsoči
zagotovo prispeval k razvoju turizma in obogatil
kraj. Kraju je zapustil dobro založeno trgovino s
kajakaško opremo in turistično ponudbo. Obi-
skovalcem ponujajo prenočišča (sobe ali šoto-
rišče), izposojajo kajakaško opremo, organizirajo
kajakaške tečaje in tudi testirajo kajakaško
opremo. Kraj bogatijo tudi številni drugi kul-
turni, športni in zabavni dogodki, kot so koncerti,
igre na srečo, filmi o ekstremnem kajakaštvu na
divjih vodah, itd.. 

Toni je vodil svoje podjetje do leta 2011, ko
se je pri častitljivih 83 letih upokojil. Podjetje je
prevzel njegov sin Toni, ki ga vodi v sodelovanju

s soprogo in bratom. Živijo in delajo v Rosen-
heimu, počitnice pa preživljajo v Logu pod Man-
gartom in ob reki Soči. Vodenje kajakaškega
centra je Toni pred upokojitvijo zaupal Igorju
Mlekužu, mlademu kajakašu iz Bovca. Tako je
zastavil vizijo tudi za razvoj turizma na reki Soči
in zapustil za seboj neizbrisno sled. 

Toni Prijon Kurinc se je odlikoval po delav-
nosti in prijaznosti; bil je vsestransko razgledan,
govoril je več jezikov, nadvse pa je cenil svojo
sukenščino. Primorci smo lahko ponosni na nje-
gove dosežke in uspehe. Soški dolini je zapustil
neprecenljivo dediščino. Tonija bomo pogrešali
in ga ohranili globoko v spominu.

Tatjana Malec

Znani  Solkanci
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Anton Prijon - Toni Kurinc
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Vest, da se je konec leta 2016 poslovil Sol-
kanec Toni Prijon, legenda kajakaškega športa,
me je pretresla in zbudila v meni nekaj spomi-
nov na nekdanjega soseda.

Tonita Kurinca sem spoznala že v otroštvu.
Moj nono Gabrijel Grosar je delal pri njegovem
očetu Tončetu, ki je imel mizarsko delavnico
prav v naši bližini, saj je bilo potrebno skočiti
samo čez dvorišče. 

V spominu mi je ostal droben dogodek ob
trgatvi. Takrat se je grozdje mečkalo kar z no-
gami. Tata je sina Tonita z dobro umitimi no-
gami prinesel na hrbtu in ga spustil v širok
plaunjek z grozdjem. Tlačenje grozdja je bilo
zelo neprijetno, pa ne samo zaradi žgečkanja po
podplatih, lahko bi se zgodilo, da je ostal med
grozdjem tudi kakšen fauč. Tega so se vedno vsi
bali. Potem sem občudovala Tonita, kako gibčno
se je vrtel v kajaku na deroči Soči na jezu. Ka-
sneje sem izvedela, da je kmalu po prihodu iz
vojske ušel čez mejo, kakor smo temu rekli.
Pravi vzrok za ta prebeg se je seveda takrat pri-
krival.* 

Mnogo kasneje, sredi sedemdesetih let, sem
se srečala s Tonitom v Rosenheimu, kjer si je
ustvaril družino in odprl svojo mizarsko delav-
nico za izdelovanje delov kajakaške opreme. S
prijateljico sva se med prvomajskimi prazniki
odpravili na smučanje v Avstrijo. Ker je bilo
slabo vreme, sva jo mahnili proti Münchnu.
Nekdo mi je dal Tonitov naslov, ker je namera-
val pri njem kupiti kajak. Na predvečer prvega
maja je bila avtocesta tako natlačena z avtomo-
bili, da kaj takega še nikoli nisem doživela, zato
sva zavili v Rosenheim, da bi tam poiskali pre-
nočišče. Ustavili sva se v gostilni, od koder sem
Tonita poklicala po telefonu. Bil je začuden in
hkrati vesel. Prišel je po naju, stari Toni s kapo
na glavi in tipičnim solkanskim govorom. Takoj
naju je povabil na dom. Žena Lotte je bila zelo
prijazna, po dolgem klepetu nama je pripravila
ležišče in ni bilo govora, da bi prespali drugje.
Naslednji dan smo si ogledali njegovo mizarsko
delavnico, ki je bila podobna tisti v Solkanu, le
večja je bila. Iz nje je vela domačnost. Vtisi so
bili popolnoma drugačni od tistih, ki sem jih
slišala po pripovedovanju. Nobene tovarne, no-
benega razkošja v hiši. Toni je povedal, da gara
od jutra do večera, saj je imel štiri otroke. Mit o
lahkotnem življenju v tujem svetu se je kar
podrl.

Ker sem kar nekaj let del poletja preživljala
na Bovškem, sem Tonita kasneje srečevala v
Čezsoči, kjer je odprl kajakaški center s trgo-
vino, čeprav je imel bolj ambiciozne načrte.
Iskala sem ga tudi v Logu pod Mangartom, kjer
je kupil in obnovil hišo, a ga nikoli nisem našla
doma, saj je čez dan bil na poslih. 

Odšel je Toni, človek širokega srca, neiz-
merni ljubitelj Soče in svoje domovine, ki mu
ni izkazala posebne naklonjenosti.

Katarina Vuga, tekst in foto

* In memoriam: Anton Toni Prijon (1929-2016), Siniša
Germovšek, 27. 1. 2017, www mojaobcina.si Bovec

Obstaja občutek, da je širši javnosti malo znana
življenjska zgodba Tonija Prijona, častnega občana
občine Bovec, ni pa nobenega dvoma, da je le ma-
loštevilnim znan prelomni dogodek v njegovi mlado-
sti, ki mu je usodno zaznamoval življenje in ga
spremljal vse do konca.

Po vojni in priključitvi Primorske se je šolal na
vojaški šoli v Mostarju in nameraval nadaljevati
študij na Vojaški akademiji v Beogradu, vendar se
je takoj na začetku zgodilo nekaj, kar je uničilo
njegovo mladost in mu popolnoma spremenilo
življenje. Njegov prijatelj se je odločil za pobeg
čez mejo, vendar so ga pri tem ujeli in Toni Prijon
je bil obtožen, da je vedel za prijateljevo namero,
vendar tega ni prijavil nadrejenim. Besno neusmil-
jena zasliševanja niso uspela izsiliti priznanja za
očitano dejanje, vendar je bil Toni Prijon vseeno
obsojen na tri leta stroge robije, ki jo je prestal v
Foči, kjer so bili večinoma zaprti na dosmrtno ječo
obsojeni pripadniki četniških formacij. Vsak zapor,
v katerem si po nedolžnem, je nepopisno huda
muka, še toliko huje in boleče je mlademu človeku
prestajati krivično kazen med političnimi zapor-
niki, ki jih niso šteli za ljudi in so tako z njimi tudi
ravnali. Po prestani robiji je moral doslužiti še vo-
jaški rok in se je šele nato lahko vrnil domov in po-
novno postal človek.

Kruta preizkušnja ga ni odvrnila od namere, da
dokonča šolanje in pridobi izobrazbo, zato se je na
krajevnem uradu pozanimal za možnost štipendi-
ranja, vendar je sledila hladna prha, saj so mu narav-
nost povedali, da kot bivši robijaš ne more študirati
in lahko gre le v lesno tovarno Meblo, ki so jo usta-
novili potem, ko so sesuli in uničili nekoč uspešno
in cvetoče zasebno solkansko mizarstvo. Toniju je
bilo jasno, da doma nima prihodnosti, zato je skočil
na mamino kolo, se odpeljal do meje, zbežal preko
nje in zakorakal na trnjevo emigrantsko pot.

Župan Siniša Germovšek je Tonija predlagal za
častnega občana občine Bovec. To najvišje pri -
znanje je Toni prejel pol leta pred smrtjo.(op. av.)

Toni na divjih vodah

Kurinœeva hiøa, ki øe œaka na obeleæje. V njej æivi
zdaj Davidova æena, vdova Ana.

V spomin Toniju Prijonu

Spomini na soseda Tonita Kurinca



Kajakaøi
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V 88. letu je preminil solkanski rojak Anton
Prijon - Toni Kurinc. Bil je eden od pionirjev v
izdelavi športne opreme, predvsem vesel, čol-
nov in kajakov že od zgodnje mladosti v
očetovi delavnici v Solkanu. Svojo športno pot
je začel na valovih reke Soče od Bovca do
izliva Soče v Jadransko morje. Pot usode ga je
popeljala v Nemčijo, v Rosenheim, kjer je do-
segel svoje največje športne rezultate in leta
1959 tudi naslov svetovnega prvaka v kajak
spustu. Po končani športni karieri si je v Ro-
senheimu ustvaril družino in družinsko podjetje
Prijon GMBH, v katerem je nadaljeval s proiz-
vodnjo kajakov in vesel. Z razvojem in inova-
cijami je dvignil kvaliteto in karakteristike
svojih kajakov v sam svetovni vrh in je bil, sku-
paj s Pavlom Bonetom, pionir sodobnega kaja-
kaštva v plastičnih kajakih. V teh čolnih so tudi
solkanski in slovenski kajakaši dosegali naj-
boljše rezultate. Slovenskim kajakašem je ne-
sebično omogočil dostop do svoje vrhunske
opreme. Posvetil se je tudi razvoju kajakaštva
in turizma v Posočju. V Čezsoči je ustanovil
svoj kajakaški center in velik del časa preživel
v svojem drugem domu v Logu pod Mangar-
tom. Je častni občan Rosenheima in Bovca.

Naključje je, da je svojo življenjsko pot
začel med goriškimi vrtnicami in jo dokončal
med nemškimi vrtnicami v Rosenheimu.

Od Tonija smo se poslovili 5. januarja 2017
z mašo v rosenheimski cerkvi in obredom na
rosenheimskem pokopališču. Naj mu bo grob
v novi domovini ob reki Inn, ki mu je nadome-
stila domačo Sočo, čim bolj domač.

Društvo Škabrijel 1917, Jordan Kodermac

Slovo od Tonita Prijona Spomini na začetke solkanskega kajakaštva
Po pripovedi Tonija Prijona, njegove sestre

Alme Prijon in njune sosede Tatjane Gašperčič,
por. Malec 

Po pripovedi Tonija Prijona sta prvo Brodar-
sko društvo ustanovila s prijateljem in mizar-
skim mojstrom Vojkom Bratino leta 1947 v
Solkanu. Toni je bil njegov predsednik, Vojko
društveni tajnik, Klelija Rožič pa tajnica. 

Leto kasneje, 1948, so se solkanski ljubitelji
Soče in kajakaškega športa Danijel Bašin,
Zdravko Bašin, Pavel Bone, Toni Prijon, Cvetko
Srebrnič, Jože Srebrnič, Marke Vižin in Izidor
Vuga na pobudo odbora Ljudske tehnike zbrali
v mizarski delavnici Tonija Prijona v Kurinčevi
hiši in odločili o nadaljnjih društvenih aktivno-
stih. Zdravko Bašin je odstopil napol porušen
skedenj, v katerem so prizadevni člani takoj ure-
dili sedež društva in delavnice. Za predsednika
Brodarskega društva je bil izvoljen Zdravko
Bašin.

Leto 1951 je minilo ob postavljanju čol-
narne, ki so jo gradili člani z udarniškim delom.
Objekt je bil v prvi polovici leta 1952 dokončan
in vanj so lahko člani društva prenesli svojo
opremo. Znova se je prebudil tekmovalni duh
in treningi so se nadaljevali. Člani so dobili tudi
dva nova kajaka, ki sta izboljšala stanje iz-
trošene opreme. Leta 1954 so v delavnici izde-
lali prve zložljive lesene kajake z gumijasto
prevleko. To je bil velik delovni uspeh, ki je
omogočil tudi širše uspešno udejstvovanje čla-
nov na tekmah. 

Kot Almina sošolka in mladostna prijateljica
sem v čolnarni pomagala lepiti natrgano gumi-
jasto prevleko. Za sodelovanje me je pridobil
sorodnik Danči Vuga. Spominjam se tudi, da je
bil v kotu čolnarne na Bokali štedilnik, na kate-
rem so kajakaši kdaj spekli kakšno postrv in
sem tudi sama bila deležna slastnega kosa
pečene ribe. 

Alma Prijon je bila večkratna zmagovalka
na kajakaških prvenstvih. Tedaj smo jo imeli za
kraljico kajakaškega športa. S kajakom pa sem

prezentanco. Člani društva so se udeleževali
predvsem tekem na mirnih vodah, saj za dru-
gačno veslanje ni bilo ustrezne opreme. Kljub
težavam se je društveno delo nadaljevalo, vedno
znova so poskušali na vseh področjih pokazati

nami so prežali trhli tramovi in napol podrto zi-
dovje. Previdno smo stopicali po odkrušenih
kamnih in vsak šum ptic, ki so gnezdile v teh
ruševinah, nas je pognal v paničen beg. Pod
kamni, ki jih je zob časa ločil od zidovja, so do-
movale kače in škorpijoni. Nono mi je vedno
zabičal, naj se ne hodim igrat v mlin, ker lahko
ruševine zgrmijo na nas, otroke, in se zgodi ne-
sreča. Vendar nas je skrivnostni nadih starinsko-
sti te shrljive podirajoče se stavbe le še bolj
privlačil. Atmosfera, ki je napolnjevala otroško
domišljijo, nas je vedno znova zvabila k igram
med robido in kupe razmetanega kamenja. 

Tatjana Malec

Solkanski kajakaøi in plavalci pred staro ol-
narno  pri Mrzleku (na Bokali, okoli leta 1952).
Tretji z leve Øtefan Cigoj, Aleø Komavec, Pepi z
Brega,  Tatjana Gaøperœiœ, Ugo Bensa z Brega,
Joæe Srebrniœ – Œufo, Lado Simoniti, Danœi
Vuga, za druge se ne spomnimo imen.

Solkanci na mladinskem dræavnem prvenstvu na mirnih vodah v Mariboru leta 1950 – v prvi vrsti z
desne sta Ivan Abramiœ in Pepi z Brega; v drugi vrsti z desne Solkanec z Brega, za katerega se ne
spomnimo imena, Alma Prijon, Danœi Vuga, David Prijon, Lado Simoniti.

Danes je pod Bregom ob Soœi sodobni Kajakaøki center. Na Soœi pa potekajo øtevilna mednarodna
kajakaøka tekmovanja. Tu je bar Œolnarna s prekrasnim pogledom na Soœo, na tekmovalno kajakaøko
progo in sloviti Solkanski most. Gledalci si lahko ogledujejo tekme tudi s kamnitega amfiteatra nad
nekdanjim Lenassijevim mlinom. Œolnarna in urejena tekmovalna proga sta velika pridobitev, o kateri
smo pred øestdesetimi in veœ leti lahko samo sanjali.

Odone Lenassi je pripomogel k razvoju industrij-
skega dela Solkana ob Soœi. Postavil je mlin in
æago, papirnico in manufakturo sukna in flanele.

svoje znanje in sposobnosti. Teh dogodkov
se Tonijeva sestra Alma dobro spominja.

Na vsak kamen, na vsako stezico me
vežejo mladostni spomini. Po Lenassijevem
mlinu smo se otroci lovili in skrivali. Nad

se večkrat tudi sama spustila po deroči So -
či mimo skal, obraščenih z mahom, od Mrzleka
do Jeza. Bilo je čudovito doživetje. 

Med ljubitelji Soče, plavanja in veslanja so
se stkala prijateljstva. Spomini sežejo k mlado-
stnim prijateljem Danilu Čadežu, Klavdiju Ga-
brijelčiču in Bertiju Gomiščku; koliko lepih uric
smo preživeli ob Soči, na sprehodih po Sveti
Katarini, poslušali smo glasbo na star gramofon,
peli in se družili. 

Na tekmovanju v veslanju na mirnih vodah
v Ljubljani in Mariboru so se člani društva
uvrstili v finale. Tekmovali so tudi na divjih
vodah v Trbovljah in se uvrstili v republiško re-

Med solkanskimi kajakaši

GORIŠKI MUZEJ
Nov urnik za Vilo Bartolomei
v Solkanu, Grad Kromberk

in Grad Dobrovo, 
veljaven od 1.4. do 1.11.2017. 

Vila Bartolomei: torek 10 – 15   
četrtek 10 – 15  
sobota 14 – 18   
nedelja 14 – 20   

_  _  _

Grad Kromberk: ponedeljek zaprto
torek 10 – 18   
sreda 10 – 18   
četrtek 10 – 18   
petek 10 – 18   
sobota po dogovoru
nedelja 12 – 20     

_  _  _

Grad Dobrovo: ponedeljek zaprto
torek 10 – 12 in 13 – 15 
sreda 10 – 12 in 13 – 15
četrtek 10 – 12 in 13 – 15
petek 10 – 12 in 13 – 15
sobota 13 – 17     
nedelja 13 – 17   

Vse muzejske zbirke si je možno ogledati tudi
izven urnika po predhodni najavi.



Dogodki
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Iz te hiše v Solkanu je prišel med nas umetnik,
ki je postal eden od temeljnih likovnih znanilcev
Primorske. Bil je ustvarjalni videc, ki je dojel ne-
premakljivo bistvo kraško-mediteranske zemlje
kot simbol brezčasne stanovitnosti, v katere arhe-
tipskih likovnih znakih se na teh tleh zbližujeta čas
od pradavnine do današnjih dni. 

V svoj vselej na bistvo zgoščeni umetniški
uvid, ukoreninjen v tukajšnjem pokrajinskem
izročilu, je zajel vse svoje osebno doživljanje, spo-
jeno s premenami časov, kot ga je lahko izrazil
skozi ene in iste mediteranske motive, dokler ni po-
gleda nanje razširil na vesoljni kozmos s sonci in
planeti; a je že spočetka svoje antropomorfno sonce
na nebu nadvse značilno snel s srednjeveške freske
v bližnjih Hrastovljah in tako spojil naravo in pri-
morsko kulturno izročilo, kar je bistveno za nje-
govo celotno ustvarjalnost.

že po svojem temeljnem značaju, saj je bil v sle-
herni zamisli ali potezi globoko premišljen, zato-
pljen v brezčasnost, zadržan do vsega
priložnostnega in zgovorno redkobeseden. 

Ker je kot ustvarjalec izšel iz hiše rokodelcev,
v tej hiši je imel njegov oče mizarsko delavnico,
je vase vsrkal tudi žlahtno in spoštovanja vredno
izročilo sistematičnega in potrpežljivosti preda-
nega ročnega dela, kar je razvidno iz njegovih
širokopoteznih, a hkrati skrajno prefinjeno in teh-
nično do popolnosti dodelanih grafik, s katerimi
se je najprej uveljavil.

Kot izrazito meditativna umetniška osebnost,
nezaupljiva do modnih novosti, a hkrati tankočutno
dojemljiva za vsak premik v svetu, je ustvarjalno
prisluškoval predvsem svoji zemlji z njenim
izročilom. V njen nosilni arhitektonski okvir je
sprva vdihnil avtentično zemeljsko ožganost z

Življenje, kot ga je svoji umetnosti dojemal
Vladimir Makuc, je bilo zanj pestro samo v svoji
starodavni monotonosti, v kateri je dojemal edino
resnično zanesljivost, monumentalno elementarno
in hkrati prefinjeno tako v temeljnih obrisih kot v
odtenkih. V svoji ritmično nizajoči se monotonosti
je vzpostavljal trajno stabilnost, a jo je simbolno
prešinjal z elementarnimi življenjskimi konflikti
in eksplozivnimi zagoni, tako z emblematičnimi
boji ovnov na grobljah kot z dinamiko ptičjih vzle-
tov in kroženji hudournikov, s strmenjem ma-
gičnih bitij, kakršna so že od vsega začetka
njegovi mitični in celo groteskni voli, predvsem
pa je svoja bitja napolnjeval s trpno življenjsko
vdanostjo, a tudi z nenehnim hrepenenjem. 

Na vse na svetu je zrl iz svojega nepremaklji-
vega, a perspektivično vrtljivega osišča, iz kate-
rega je usmerjal svoj stanovitni makučevski
pogled, pa naj je bil zamaknjen vase, v zemeljski
svet ali v kozmično nebo. Zato je njegova umet-
niška podoba v svoji trpežno neuničljivi trajnosti
tudi sama času kljubujoča trajnica. Največkrat
trpka, zemeljsko ožgana in v svoji svetlobi obsi-
jana s spomini na Goriško, je postala sodobna pra-
podoba Primorja v vseh njegovih temeljnih

razsežnostih, od kosovelovskega krasa z brinjev-
kami do izsanjane poezije sečoveljskih solin, in
hkrati sinonim Mediterana nasploh kot mitičnega
izvora civilizacije, ki povezuje latinsko zahodno
in slovansko vzhodnoevropsko zgodovinsko
izročilo, kar nam vse sugerirajo njegove arhaično
moderne oživitve odrevenele antike in renesančnih
slik, dopolnjene z enigmatičnimi črkovnimi zna-
menji duhovnega Bizanca; umetnikova poduho-
vljena podoba s svojim obličjem pa je celo po
telesnem videzu vse bolj spominjala na stoičnega
antičnega modrijana. 

Vladimir Makuc je med nami živel tiho in
neutrudno dejavno in ko je nedavno odšel, nas ni
dokončno zapustil, ker še ves tak, kakršen je bil,
in z njim tudi njegov domači primorski svet, živi
v svojem delu. Rodnemu kraju je zapustil drago-
cen prerez svoje ustvarjalnosti v stalni solkanski
zbirki podarjenih umetnikovih del, ki je že doku-
mentarno predstavljena v monumentalni monogra-
fiji, plošča na obličju njegove rojstne hiše, ki jo
danes odkrivamo, pa bo še zanamcem obujala spo-
min na edinstvenega ustvarjalca, ki ostaja solkan-
skim rojakom in vsem kulturnim Slovencem v
večen ponos.

Spominska plošča Vladimirju Makucu
Nagovor dr. Milčka Komelja 

Kulturni praznik
Temeljni poudarki slavnostnega govora

Kultura kot skupek družbenih dejavnosti bogati
naš duhovni svet; naj si bo ob pogledu na lepo
sliko, kiparsko delo, arhitekturno umetnino, do-
sežek znanosti, ob branju knjige ali poslušanju gla-
sbe. Je pa kultura še veliko več kot to, je del
vsakega posameznika, tudi tistega, ki se posebej ne
zanima za produkte umetnosti, tehnike in znanosti,
je del bistvenega ustroja človeka kot družbenega
bitja, je pravzaprav tudi naša t.i. srčna kultura; etika
in morala. In prav slednjih v svetu hitrega pretoka
informacij in naglega načina življenja ter virtualnih
načinov komunikacije največkrat primanjkuje oz.
nanje preprosto pozabljamo.

Produkti kulture in soočanje z njimi spodbu-
jajo poleg estetskega čuta tudi srčno kulturo, etiko
in moralo. In kultura je v tem pogledu izrazito
brezčasna, tako kot so brezčasne tudi srčna kultura,
etika in morala. Prav s svojo univerzalnostjo in
brezčasnostjo kultura lahko prehaja številna sto-
letja, zgodovinska dogajanja, ostaja aktualna in nas
nagovarja, saj lahko v vseh časih in narodih vpliva
na naša čustva in srčno kulturo. In ko govorim o
univerzalnosti culture, imam v mislih to, da kultura
v svojih izjemnih razsežnostih deluje pogosto tudi
neodvisno od nacionalnih in etničnih opredelitev,
navideznih jezikovnih in drugih ovir.

Kultura je torej bila in je, še vedno, zaposta-
vljeno in ranljivo področje, ki ga je potrebno ne-
govati in spodbujati, nikdar ni bila in ne bo
samoumevna sestavina množične potrošnje, tem-
več bolj privilegij manjših skupnosti, skupnosti s
srčno kulturo. In pravzaprav je tako tudi prav, kul-
tura namreč predvideva določeno osebnostno zre-
lost publike, ki spoštuje in se zaveda njenega
pomena in bogastva, ki ga nudi.

Se nam pa trenutno, pod vplivom številnih mi-
gracijskih tokov, mešanja kultur in medkulturnega
značaja sodobnosti, ki smo mu hočeš nočeš
podvrženi, vsakodnevno in samoumevno postavlja
vprašanje: Kako bo naša, slovenska kultura,
preživela ob vsem tem? Dovolite mi drzno mnenje:
Ne moremo plavati proti toku, zgodovina je rodila
čase, ki smo jim priča, in nesmiselno je živeti v krču
in strahu za lastno kulturo in jezik. V zgodovini smo
bili ves čas priče jezikovnemu in narodnostnemu

mešanju, vplivom drugih kultur, jezikov in narodov.
In prav iz tega konglomerata kultur, jezikov in na-
rodnosti smo ustvarili SVOJO. Prav v stiku se je
razvijala in tudi nastala naša lastna kultura in na
stiku in v souplivanju tudi živi. Pomembno v tem
kontekstu je, da ozavestimo pomen svoje primarne
kulture, hkrati pa suvereno in brez strahu spreje-
mamo tudi zunanje vplive in smo zanje odprti brez
strahu, saj vemo, da lahko svojo kulturo v svet po-
nesemo kot edinstveno in s tem oplajamo in boga-
timo tudi druge kulture, prav tako lahko tudi druge
kulture bogatijo našo, in, kakor pravi Prešeren v
Slovesu od mladosti: Ne zmisli, de dih prve sapice
bode odnesel to, kar misli so stvarile. Naša kultura
je namreč plod številnih stoletij srčnih bojev za
jezik in kulturno samobitnost, za to, da se danes
lahko opredeljujemo kot samostojna in neodvisna
država, s prepoznavnim jezikom in značajem, kot
Slovenci, tega ne more odpihniti vsaka in prva sa-
pica. Mačističen odnos do kulture, jezika ter fobija
pred stikom z neznanim, tujim in drugačnim, zapi-
ranje vase in puristična načela po mojem mnenju ne
pomenijo rešitve naše kulture, seznanjanje z drugim
in drugačnim ne pomeni nujno opustošenja in
uničenja naše kulture, velikokrat to pomeni tudi
obogatitev, stik pomeni tudi izmenjavo, delitev,
nove in vznemirljive možnosti širjenja naše kulture.

Slovenska kultura se je izpostavila in lahko živi
tudi v stiku, izven slovenskega nacionalnega ozem-
lja, je nekaj, kar je bistveni del nas samih, bistva
naše identitete, kljub ali morda prav zaradi med-
kulturnih vplivov, migracijskih procesov, kljub do-
brodošlim stikom z drugimi in drugačnimi. Kljub
temu, da se učimo drugih kultur in jezikov, širimo
svoja kulturna obzorja. Slovenska kultura nas je
oblikovala, druge plasti, ki jih dodajamo svoji iden-
titeti, tega ne morejo in zmorejo izbrisati. Prav v
stiku in na prepihu se pogosto tudi najgloblje zave-
damo svoje kulture, njenega izjemnega pomena za
naša življenja, v stiku z drugim in drugačnim se za-
vemo tudi posebnosti in lepot naše kulture.

Naj bo to pojmovanje kulture popotnica za razmi-
slek v dneh, ki se svitajo na obzorju. 

dr. Megi Rožič

Sorodniki in prijatelji Vladimirja Makuca ob odprtju ploøœe, foto Franko Koreœiœ

Makučeva umetnost je izrazito regionalno ute-
meljena, a hkrati docela univerzalna, kozmična, a
do kraja spojena s kraji, s katerimi se je identificiral,
tako z njihovo podeželsko urbano in vaško identi-
teto kot s kulturno zgodovino; vse skupaj pa je znal
sintetizirati v svojo nezamenljivo, vselej prepoz-
navno kulturno geografsko likovno tipologijo, te-
melječo na arhitektoniki, kakršno je v teh krajih
odkril po Venu Pilonu že Lojze Spacal; a jo je
Makuc docela na novo oživil z osebno poetiko, ki
jo s svojo nežno krhkostjo in naraščajočo motiviko
poetično očarljivih ptic vse bolj napaja umetnikov
izrazito osebni lirični pesniški izraz. 

V Makučevi umetnosti dominira dojemljivost
za arhaičnost, ki jo je ustvarjalec dojel v oglato tek-
tonski arhitektoniki z masivnimi hišami in kamnit-
nimi ogradami ter v starodavnih freskah, posebno
potem, ko se je med njihovim kopiranjem po 2.
svetovni vojni do kraja zbližal s srednjeveškimi zi-
dovi in vanje vpraskanimi zapisi; v motivni reper-
toar je sprva vključil tudi epsko ljudsko pesem in
ob stiku z vsem tem izoblikoval arhetipske prizore,
ki se mu vtiskujejo v spomin kot trajna znamenja
mediteranske kulturne zemlje. 

V nepozabnih podobah istrskega vola med ob-
zidjem, samotne žene z butaro, otovorjenih oslov
ali petelina je ugledal njihove vekotrajne prebi-
valce, ki se prerajajo iz veka v vek. Prav s tako za-
zrtostjo v arhetipskost, med katero je s svojo
perspektivo in rudimentarno stilizacijo prerajal
srednjeveško arhaično likovno izraznost, je ob
koncu petdesetih let 20. stoletja, ko je pretrgal z
dotedanjim akademskim realizmom, ob vsej figu-
ralnosti postal docela moderen in s svojo prepričlji-
vostjo tudi navzven široko uspešen, saj je leta 1959
prejel prvo nagrado za grafiko Mediteranskega
bienala v Aleksandriji in vzbujal občudovanje vse-
povsod; še posebno pa je bil vse življenje deležen
najpristnejše naklonjenosti tistih ustvarjalcev, ki so
tudi sami izhajali iz mediteranskega kulturnega ba-
zena, med njimi italijanskega pisatelja Leonarda
Sciascie ali pri nas pesnika Cirila Zlobca in poz-
neje nič manj tudi Toneta Pavčka. 

S svojim likovnim jezikom je Makuc zložno
izgovarjal bistvo tega sveta, nespremenjenega v
ujmah časov, ki jih zaznamujejo med vojno ožgane
ruševine, neme grožnje razčlovečujoče moderne
civilizacije in onesnaževanja narave. S to nepre-
makljivo, okamnelo trdoživostjo, v kateri je dojel
utelešen pradavni red, se je očitno zbližal za vse
življenje in takemu dojemanju sveta je bil zavezan

rjavo patino ljubljanske grafične šole, v svoje poz-
nejše akrilne in akvarelne slike pa je naseljeval
novo svetlobo, ki je oznanjala prostranost duha,
strmečega v neznanost. Dojemljivost za skrivnosti
nam razkriva že umetnikova afiniteta do glagol-
skih znamenj, ki jih je v svoje slike enigmatično
naseljeval z gotskih fresk, in do zrcalno obrnjene
pisave, izpričeval pa jo je tudi že sam umetnikov
zamišljeni pogled, ki na naraščajočih avtoportret-
nih slikah s posluhom za stanovitnost življenja pri-
sluškuje sebi in časom, ki jih povezujejo s
puščicami zaznamovane daljave; vse bolj pa se je
pričel zazirati za vzleti frfotajočih škrjancev, za-
maknjen ob trikotniku slikarskega stojala in svoji
roži mogoti, čipkasto izrezljanem asketskem osatu,
ali ob stopničasto stopnjevani, piramidalno
brezčasni arhitekturi prav kot pradaven sumerski
zvezdogled. Tudi ko je nazadnje večkrat pogledal
nase tudi z že drugega planeta, iz kozmične daljave
med planeti in zvezdami, kako kolesari v večnost
kot antični Hermes, ali zleknjen strmi z rokami pod
glavo v kozmično nebo, med napise tudi s Prešer-
novim verzom, pa je videl živo zemljo napolnjeno
s hrastoveljskimi okostnjaki naših človeških pred-
nikov. Makučevo ustvarjalno izpoved je napajala
vdana življenjska modrost, nenehno gibanje
ustvarjalne dlani ga je ritmično vračalo k temelj -
nim nepremičnim izhodiščem, ki jih je vselej bo-
gatil z novimi odtenki, nazadnje pa se je tektonika
njegovih zidov ublažila v mrežasto arhitekturo so-
linskih pregrad, ki so jih naselile čudovito nežne,
očarljivo stilizirane, a ornitološko prepoznavne
ptice, priletele iz rajskega vrta. S kamnite in ze-
meljsko ožgane zemlje se je vse bolj zaziral v
življenje bitij na robu zemlje in morja, ki ga je
krhko materializiral z mivko in drobci školjk.
Vsemu temu se je predajal tako neposredno, a
hkrati poetično odmaknjeno v neskončnost, da je
lahko tak svoj arhetipski svet iz grafične in slikar-
ske iluzije s stvariteljskimi rokami prestavil tudi v
predmetno otipljivo tridimenzionalno resničnost,
v neizmerno poetične kipe, ki so videti kot so-
dobna, a brezčasna bukolična oživitev sredozem-
skih prazgodovinskih hiš, na katerih stoje nesmrtni
voli ali spokojne Venere, zleknjene kot oživeli po-
kojniki na etruščanskih nagrobnikih, ali pa na njih
počivajo največkrat krhko razpotegnjene elegantne
ptice; v belino takih prizorišč vsajene črepinje pa
so hkrati poetična trikotna jadra in znanilci zemel-
jskih ostrin in bolečin, med katerimi stopa po pre-
sušeni prsti ali kamnu venomer ranljivo življenje. Pevski zbor Slavec - nastop na kulturnem prazniku, foto Franko Koreœiœ



Nekdanji predsednik Jugoslavije Josip Broz
Tito se je nekajkrat mudil na Goriškem. V skup-
nem spominu je najbolj ohranjen spomin na nje-
gov obisk, ko je v razgretem ozračju
italijansko-jugoslovanskih odnosov spregovoril
6. sept. 1953 na Okroglici, dotlej verjetno naj-
večjem zborovanju na slovenskih tleh. Prvič je
na Goriško (ni razlogov, da bi v pravilnost te
trditve dvomili) prišel v nedeljo, 8. avgusta
1948, zelo neopazno, saj so verjetno le redki ve-
deli za njegov prihod, očitno pa niso bili o obi-
sku obveščeni niti oblastni organi. O obisku tudi
kasneje ni poročalo časopisje in ostal je ohran-
jen le v spominu zlasti tistih, ki so bili navzoči
pri krajšem Titovem postanku v Solkanu, na
Trgu Jožeta Srebrniča, prav tam, kjer je danes
avtobusno postajališče. Dogodku sem priso-
stvoval kot desetletni dijak goriške gimnazije.
V poznejših letih sem zaman skušal izvedeti
kako podrobnost o namenu in poteku tega obi-
ska, pozabil sem tudi dan, kdaj je to bilo. Bil pa
je zagotovo buren čas, ko je Jugoslavijo in Slo-
venijo vznemirila resolucija svetovne komuni-
stične skupnosti, Informbiroja (junij 1948).
Kritizirala je dejavnost jugoslovanskih komuni-
stov, ki pa na njihovem petem kongresu julija
1948 v Beogradu graje niso sprejeli.

Ob pregledu tržaško-goriškega in Jugosla-
viji ter Titu nenaklonjega tednika Demokracija
sem naletel na kratko vest z naslovom Tito v go-
riški okolici (20. 8. 1948, št. 34). Vest se glasi:
»V nedeljo 8. t. m. se je Tito, tako zatrjujejo ve-
rodostojni viri, mudil na Vipavskem ter se je
preko Solkana Nove Gorice po Soški dolini vrnil
na Gorenjsko. Ustavil se je nekoliko v Aj-
dovščini in se potem peljal skozi Solkan proti
Tolminskim Goram. Obisk je bil neuraden in se
je izvršil v dopoldanskih urah. V Solkanu ga je
baje v imenu italijanske manjšine pozdravil tam
bivajoči čevljar goriški komunist Bressan. Dru-
gega občinstva ni bilo veliko, ker so bili Sol-
kanci ravno pri sv. maši.« Vest pa bi še, po
svojem spominu, dopolnil. Občinstvo, ki je Tita
pozdravilo, so poleg Solkancev predstavljali še
mladi brigadirji, ki so sodelovali pri gradnji
Nove Gorice. V Solkan so prihiteli z gradbišča
bodoče Nove Gorice, kjer pa takrat ni bilo pri-
mernega prostora za sprejem gostov. V Solkanu
pa jih ni – po takratnih ugotovitvah mojih
staršev – sprejel nobeden izmed predstavnikov
krajevne in okrajne oblasti, zato pa si je nalogo
domačina naložil čevljar Bressan, ki se je ob
priključitvi iz Gorice preselil v Solkan. Tu si je
uredil delavnico in se želel v novem okolju
družbeno uveljaviti tako, da je kasneje vodil na

kotalkališču pri novogoriški železniški postaji
31. oktobra 1948 ustanovljeni krožek italijan-
sko-slovenskega bratstva. Potem je odšel na
Reko, kjer je očitno deloval v okviru dejavnosti
tamkajšnje italijanske manjšine. Na območju
bodoče Nove Gorice so namreč živeli le ma-
loštevilni Italijani in zato delovanje tega krožka
ni bilo dolgotrajno. Med kasnejšim šolskim
majniškim izletom na Reko, najverjetneje leta
1951, sem Bressana srečal kot biljeterja v neki
mestni kinodvorani. V spominu pa hranim po-
datek, da je Tito tisto avgustovsko nedeljo leta
1948 prišel v Solkan po dolini Soče in ne
obratno, kot piše vest v Demokraciji. 

Kasneje se je Tito še vozil skozi Solkan, a
se tu poslej ni več zaustavil. Vselej je prihajal
po dolini reke Soče navzdol. Tako je potoval 23.
avgusta 1958, 26. julija in 19. avgusta 1959 v
družbi z etiopskim cesarjem Hailejem Selassi-
jem ter 18. junija 1960 z egiptovskim predsed-
nikom Naserjem. 

Branko Marušič

Nekdanji œasi
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Miha Ravnik, lanski nagrajenec Krajevne
skupnosti Solkan, je sicer z Jesenic, vendar je
tako rekoč vse življenje povezan z Goriško,
Novo Gorico in Solkanom. Prav v Solkanu si je
ustvaril družino in zgradil hišo, predvsem po
upokojitvi pa se je tudi aktivno vključil v
družbeno in družabno življenje v kraju. Od leta
2006 do 2010 je bil predsednik Krajevne skup-
nosti Solkan. Bogato življenje, povezano s časi
socialistične Jugoslavije, odkriva ne le osebno
zgodbo in usodo enega človeka, pač pa tudi
način življenja v gospodarstvu, politiki in družbi
nekdanjih časov, ki se jih mnogi še spomnimo.

Kako se spominjate začetkov svojega življenja
na Goriškem?

V Solkan sem prišel leta 1953. Naša družina
je živela na Jesenicah. Oče je delal v železarni.
Živeli smo v njeni bližini in občutili, da je bilo
življenje železarjev težko, zato sem se odločil,
da ne bom delal v železarni. Poznal sem mizarja
Šlibarja, ki je imel svojo delavnico blizu nas,
zato sem se odločil, da se bom izučil za mizarja.
Z vlakom sem se pripeljal z mamo v Solkan,

bljana – Zagreb, kamor smo poslali pet brigad.
Bil sem aktiven tudi v športnem življenju, bil
sem med ustanovitelji Atletskega kluba Nova
Gorica, en mandat tudi njegov predsednik. Že v
letu 1962 sem si ustvaril družino na Goriškem. 

Vključeni ste bili v gospodarstvo, politične
aktivnosti in družbeno življenje v Novi Go-
rici in Solkanu. Kako vidite tedanje čase, če
jih primerjate z današnjimi?

V gospodarstvu sem bil le v tovarni pohištva
Meblo. Najprej sem delal v proizvodnji, nato pa
na raznih področjih, med drugim sem bil direk-
tor prodaje za domači trg in izvoz, določeno ob-
dobje direktor domačega trga, komercialist,
generalni direktor Mebla 1978 – 1982. Meblo
je bilo vseskozi eno vodilnih podjetij v Jugosla-
viji in Evropi. Izdelovali smo vso opremo za
stanovanja: pohištvo, svetila, jogije, oblazinjeno
pohištvo. Prodajne salone Mebla smo imeli po
vsej Jugoslaviji. Pobirali smo številna priznanja
in nagrade doma in v tujini. Danes je ostal v
Meblu le Jogi, vse drugo so privatni  prostori za
razne dejavnosti. Zelo pomembno vlogo je
Meblo igralo v združenju UNILES, v katero so
bila združena vsa večja lesna podjetja. 

Na družbenem področju sem deloval na ob-
močju občine Nova Gorica, goriške regije; v
tem obdobju sem dobil nagrado občine Nova
Gorica za delo v Meblu in za širše družbenopo-
litično delo. Ob mojem odhodu l. 1982 je bilo v
tovarni pohištva zaposlenih okrog 3500 delav-
cev. V Meblu so bile povezane vse lesne tovarne
v širšem goriškem prostoru, podjetja od Bovca
do Dutovelj. Pomembno je poudariti, da smo
kar 42 % izdelkov izvažali. V tem obdobju smo
tudi veliko investirali. Zgradili smo moderno to-
varno v Kneži, ki je danes zaprta, proizvodne
hale v Bovcu, Čepovanu in samem Meblu.
Meblo je skrbelo za športno in kulturno
življenje, saj smo v salonu Meblo imeli stalno
razstavo umetniških del, aktivno smo sodelovali
pri športnih in kulturnih prireditvah ter bili po-
krovitelji marsikatere aktivnosti v Novi Gorici
in širše. Ko se danes z mislimi vračam v prete-
klost in primerjam razmere z današnjim časom,
me predvsem zaboli splošno mnenje, da je bilo
prej vse narobe. Menim, da je bilo marsikaj
dobro, saj se je delalo in ustvarjalo. Občina
Nova Gorica je bila med vodilnimi občinami v
Jugoslaviji. Imeli smo podjetja, ki so se zelo
uspešno uvrščala v širši svetovni prostor. Odnos
do dela je bil pozitiven, poštenost in morala sta
bila na visokem nivoju, v ospredju so bili dobri
medsebojni odnosi celotnih ekip - od vodstva
do delavcev v posamezni organizaciji. Večina
podjetij danes ne deluje več ali pa delajo v
manjšem obsegu. Rad bi poudaril, da so se po
osamosvojitvi poleg sprememb na trgu sprejele
določene aktivnosti, ki so spremenile odnose in
odprle pot tudi korupciji, nepoštenosti in raz-
vrednotenju odnosov v posameznih tovarnah in
družbi. Tu mislim predvsem na ukinitev SDK,
zaprtje velikih podjetij, prodajo nepremičnin
tujcem, menjanje lastništva, ki pa v več primerih
niso dali pozitivnih rezultatov. Po mojem
mnenju so poleg sprememb v družbenih odno-

Miha Ravnik -
nagrajenec KS Solkan

kjer sem se vpisal v industrijsko šolo mizarske
smeri. Imenovali so jo barake in nas barakarje.
Vsi smo morali biti v šolskem internatu, tudi
tisti, ki so bili iz Solkana in okoliških krajev. V
barakah je bilo vse: učilnice, sobe, jedilnica,
dnevni prostori, razen prostorov za praktični
pouk. Ves dan smo bili zaposleni. Dopoldan
praksa, popoldan pouk in nato obratno. Dokler
niso uredili delavnic za praktični pouk Na žagi
v Solkanu, ob Gostilni Miki, smo hodili peš v
Meblo. Mi smo bili tretja generacija.

Direktor šole je bil Emanuel Šinkovec.
Poleg šolanja smo bili aktivni na športnem in
kulturnem področju. Po končanem šolanju leta
1956 smo se zaposlili v Meblu. Večina nas je
nadaljevala šolanje na srednji tehniški šoli v
Novi Gorici, in sicer ob delu. Že na šoli sem bil
predsednik mladinske organizacije. Leta 1958
sem iz Mebla šel na Okrajni komite mladine,
kjer sem prevzel aktivnosti za zbiranje brigadir-
jev na Goriškem. Gradila se je avtocesta Lju-

Ogled tovarne pohiøtva kasnejøega Mebla 1958,
foto Prepih, fototeka GM

Tito in Jovanka na Goriøkem leta 1958, foto Prepih,
fototeka GM

MIha Ravnik s sodelavci iz Mebla, foto Prepih, fototeka GM

sih za to krivi tudi vodilni ljudje. Aktiven sem
bil v športnih organizacijah. Štiri leta sem bil
predsednik telesno kulturne skupnosti Slove-
nije, član olimpijskega komiteja, leta 1988 sem
vodil jugoslovansko reprezentanco na zimskih
olimpijskih igrah v Caligariju. Bil sem predsed-
nik odbora za organizacijo balkanskih iger, ki
so bile 1986 v Ljubljani. Takrat smo zgradili
tudi nov stadion. 

Leta 2006 ste postali predsednik KS Solkan.
Kakšni problemi so se tedaj kazali v Solkanu
in kako ste iskali rešitve?

Ko sem prevzel vodenje KS Solkan, smo
analizirali razmere in usmeritve ter si zastavili
konkretne naloge. Skoraj ni bilo področja, kjer
ni bila potrebna aktivnost. Eno težjih vprašanj
je bilo ureditev prometa v Solkanu, njegova pre-
točnost, ureditev krožišč ter posameznih ulic.
Poseben problem so predstavljale in predsta-
vljajo tudi danes kolesarske poti in sploh uredi-
tev prometa po glavni ulici v Solkanu, po Šolski
cesti ter poti ob šolah in vrtcih. Pomembno
mesto za ureditev prometnih razmer v Solkanu
je pomenila izgradnja in odprtje solkanske ob-
voznice, saj smo s tem preusmerili tovorni pro-
met iz Solkana preko obvoznice za Soško
dolino, Banjško in Trnovsko planoto. Ob iz-
gradnji obvoznice smo se zelo posvečali zaščiti
pred hrupom s postavitvijo vodnih tokov in pre-
hodov. V ospredju je bila pridobitev sredstev za

pokritje kotalkališča, saj v Solkanu razen
manjše dvorane na karavli nismo imeli pokri-
tega prostora. Skupaj z občino smo zbrali sred-
stva, tako da smo v naslednjem obdobju uspeli
kotalkališče prekriti. Žal se še do danes ni našlo
ustrezne rešitve za zaprtje dvorane. V tem času
smo podprli izdajo knjige 40 let KS Solkan, ki
jo je napisal pok. Tomaž Marušič. 

Kako vidite možnosti razvoja Solkana danes?
Ko govorimo o razvoju Solkana, se moramo

zavedati, da smo omejeni z določenimi razme-
rami. Predvsem bi se morali naravnati na pro-
gram, ki bi jasno pokazal, v kakšni smeri in na
katerih področjih je potrebno nadaljevati razvoj
Solkana. Imamo določene predloge, kako pri-
merno urediti območja ob solkanski cerkvi, za
krajevno skupnostjo, ob novem železniškem po-
stajališču in parkirišču, posebno poudarjen je
razvoj ob Soči. Tu aktivnosti potekajo pre-
počasi, predvsem bi morali bolj vključiti do-
mačine in krajane, ki živimo v Solkanu, da bi
ob skupnem pogovoru dorekli, kakšen razvoj
Solkana si želimo. Tudi v prihodnje moramo po-
svetiti vso pozornost Turističnemu društvu in
delovanju vseh društev v Solkanu, saj te aktiv-
nosti pomenijo večje vključevanje krajanov v
dogajanje. 

Najlepša hvala za pogovor.

Inga Miklavčič Brezigar



Aleš Berger
Prešernov nagrajenec

Nagrajenci
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Aleš Berger je prejel veliko Prešernovo na-
grado za impozanten prevajalski opus, sloven-
sko kulturo pa je zaznamoval tudi kot
dolgoletni literarni urednik, gledališki kritik,
esejist, pisatelj in mentor. Brez njegove trmo-
glave miselnosti, da prevajanje ni lahkotna
igra, temveč resen in odgovoren hazard, bi slo-
venski bralci nemara ostali brez tako izvirnih
prevodov velikih avtorjev književnosti v fran-
coščini in španščini, kot so denimo Raymond
Queneau, Samuel Beckett in Jorge Luis Bor-

ges. In še huje – ostali bi lahko brez tako hu-
domušnega Asterixa!
(https://www.dnevnik.si/1042762388/kultura/kn
jiga/ales-berger-presernov-nagrajenec-hazarder-
ska-igra-nocnega-strazarja)

Ob zahvalnem govoru je Aleš Berger dejal:
»Nagrado sprejemam v svojem imenu, pa tudi
v imenu vseh kolegov, prevajalcev ….«

Omenil je tudi Solkan, kjer zdaj živi, in Go-
riško, ki da je v osrednji Sloveniji še vedno pre-
malo prisotna…
Imb

Vasja Klavora in Igor Komel
Osebnosti Primorske 2016

Stoletnica začetka prve svetovne vojne je
ustvarila in še ustvarja nepregledno množico
pobud, prireditev in različnih drugih dogodkov
z namenom, da oživljajo spomin na grozovite
vojne in opozarjajo, da se taka soočanja med
ljudmi ne bi nikoli več ponovila. Slovenci
imamo veliko razlogov, da se te vojne spomin-
jamo predvsem zaradi človeških žrtev, zaradi
uničevanja imetja pa tudi zaradi političnih po-
sledic, ki jih je prinesel konec vojne. Slovenski
kolektivni spomin na prvo svetovno vojno so
krojile nekatere posebnosti, saj Slovenci niso
pripadali niti zmagoviti niti poraženi strani,
tako se z obema stranema niso poistovetili.
Tako tudi razumemo nekakšno slovensko
zadržanost, ki se je ohranjala in se še ohranja
ob spominu na vojno in njene posledice.

Še med vojno in zlasti po njej je civiliza-
cijski čut zahteval, da se med boji ubiti poko-
pljejo in da se njih smrt na poseben način
označi ter ohrani v spominu. Zato se je pobuda
za spomenik padlim Slovencem na bojiščih ob
reki Soči pojavila že med vojno. Politične raz-
mere po končani vojni so tako uresničitev pre-
prečile in tako je ta naloga,  kot tiha in
spoštljiva obveza, prešla na mlajše generacije,
da jo opravijo v kasnejših, spremenjenih raz-
merah. Te generacije pa so dolgo odlašale, ra-
zlogov je nekaj, in šele skromna spominska

tudi s spomenikom njenih slovenskih žrtev.
Bolj kot njih smrt je stopal v ospredje kak po-
sameznik zaradi vojnih uspehov, kar je v jav-
nosti vzbudilo tudi živahno polemiko (primer
avstro-ogrskega poveljnika Boroevića). Akti-
visti iz kroga slovenske skupnosti v Italiji na
čelu z direktorjem Kulturnega doma v Gorici
Igorjem Komelom so ob jubileju začetka prve
svetovne vojne ugotavljali, da na Doberdobu,
ki je eden od simbolov bojev v Posočju in na
Krasu (Oj Doberdob, oj Doberdob, slovenskih
fantov grob), le Slovenci nimajo spomenika
svojim padlim rojakom. Povezali so se z razi-
skovalcem soške fronte med prvo svetovno
vojno dr. Vasjo Klavoro, ki si je pred tem že
dolgo prizadeval za postavitev takega spomin-
skega znamenja. Pobuda, ki ni naletela na
predsodke, se je udejanjila 26. oktobra 2016 v
Doberdobu. Bil je odkrit prvi spomenik Slo-
vencem, ki so se bojevali in umrli na soškem
bojišču. Na prireditvi, v duhu meddržavnega
sodelovanja med Italijo in Slovenijo, sta bila
oba državna predsednika. Zlasti navzočnost
predsednika Sergia Mattarelle je imela na do-
berdobski slovesnosti, ki jo je pripravila slo-
venska skupnost v Italiji, kljub nacio nalisti-
 čnemu negodovanju nekaterih predsednikovih
sodržavljanov, poseben simboličen pomen. 

Aleø Berger z æeno Nado in prijateljem Ludwigom Hartingerjem v Galeriji Preøernovih nagrajencev v
Kranju, 8. februar 2017, foto Primoæ Piœulin

Vasja Klavora in Igor Komel, osebnosti Primorske 2016, foto Alan Radin
(https://www.rtvslo.si/radiokoper/osebnost-primorske/osebnosti-primorske-2016-sta-igor-komel-in-
vasja-klavora/413067)

Tudi ob letošnjem kulturnem prazniku smo
se člani Goriškega literarnega kluba GOvo-
RICA zbrali ob Bevkovem grobu v Solkanu,
kamor smo položili šopek svojemu goriškemu
Čedermacu. 

Najprej smo prisluhnili Prešernovim stihom,
ki jih je postavil za moto svojim Poezijam. V
kratki štirivrstičnici je spregovoril o bistvu pe-
sniškega poslanstva, ki ga giblje strah, nemir in
upanje. Tegobe pesniškega poklica je obširneje
upesnil v Pevcu, ki sodi v vrh njegove poezije.
Potem je izzvenel Prešernov sonet Memento
mori, ki se globoko dotika slehernika.

Neutrudna besedna ustvarjalka Vida Mokrin
Pauer nam je v svojevrstni govorici približala
nekaj utrinkov iz svojega obsežnega pesniškega
opusa. Nepogrešljivi Rajko Slokar je obudil
spomin na zadnje dni Lojzeta Bratuža, saj po-

teka letos 80 let, odkar je pod fašističnim priti-
skom izgorel za slovenstvo. Sovraštvo do
fašizma se je tako močno usidralo med primor-
ske Slovence, da se je odpor do italijanščine
kazal celo več desetletij kasneje, ko je marsikdo
nasprotoval tudi italijanskemu zapisu Dobro-
došli ob postavitvi turističnih tabel v Novi Go-
rici. Ob koncu smo podoživeli odlomek iz
Bevkovega dela Iskra pod pepelom; v tolmin-
skem kmetu je ta iskra tlela kljub stalnim priti-
skom mogočnih tujih oblastnikov in se končno
razrastla v punt.

Vsakoletno srečanje ob Bevkovem zadnjem
počivališču nas doživljajsko poveže z nekdan-
jimi  besednimi ustvarjalci, ki so kljub hudim
pritiskom ohranjali svojo materinščino, a se ji
zdaj najvišji vrhovi dokaj lahkomiselno iznever-
jajo.

K. Vuga

Poklon Francetu Bevku

Œlani GLK ob Bevkovem grobu, foto D. Leban

plošča slovenskim žrtvam soškega bojišča,
ki jo je postavilo pred leti na Sveti Gori
Društvo goriških rodoljubov, je prekinila
dolgoletno čakanje. Pričakovali bi, da bodo
različna, pred dvema desetletjema nastala
društva in skupnosti, ki so negovale in še ne-
gujejo spomin na prvo svetovno vojno,
pričela uresničevati zamisel takega spome-
nika. Preveč so delovala in še delujejo pod
vtisom vojnih doživetij in veliko energije so
namenila ohranjevanju materialnih spomi-
nov na vojno, nahajajočih se na terenu.

Skoraj preslišani so bili tudi občasni
klici, da se spomin na vojno v Posočju ohrani

Priznanje za primorski osebnosti leta
2016 sta za uresničevanje doberdobskega
spomenika prejela Igor Komel in Vasja Kla-
vora. 

Bilo je pravično podeljeno in potrdila ga
je nekako referendumsko primorska javnost.
O dogodku poročamo v solkanskem glasilu,
ker sta oba dobitnika priznanja povezana z
našim krajem. Dr. Vasja Klavora živi v Sol-
kanu že dolga desetletja, Igor Komel pa je po
očetovi strani pravih solkanskih korenin.
Iskrene čestitke!

Branko Marušič

Dogodki



Dogodki
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O Gregorčiču je težko odkriti kaj novega,
saj se zdi, da vemo o njem že vse, toda dr. Zo-
ranu Božiču je uspelo nanizati nekaj zelo zani-
mivih, manj znanih dejstev o Gregorčiču. Dodal
je osebno izkušnjo o priljubljenosti pesnika med
ljudmi. Nekoč je namreč srečal moškega, ki je
trdil, da zna na pamet vse Gregorčičeve pesmi
in mu v dokaz zdeklamiral tri naključno izbrane
pesmi iz Gregorčičevega opusa.

Članici Goriškega literarnega kluba Darinka
Kozinc in Darica Majer Leban sta recitirali nekaj
Gregorčičevih pesmi, ves program pa so z
nežnimi zvoki citer obogatile štiri članice sestava
Mile strune pod vodstvom Janke Frančeškin.

Razstava je bila na ogled do 26. januarja 2017.

dlm

V Hiši kulture v Šmartnem razstavlja svoja
dela Miran Brumat. Velik prostor in prefinjena
osvetlitev dajeta njegovim slikam poseben čar.
Likovno ustvarjanje ga spremlja že od mladih
let. Vprašala sem ga, kaj je bil tisti prvi impulz,
ki ga je usmeril na pot slikarstva. Pravi, da ga je
močno motiviral učitelj likovnega pouka aka-
demski slikar Nedeljko Pečanac, ki je kot mladi
pedagog poučeval na solkanski osnovni šoli. 

Med ustvarjanjem je zelo rad poslušal resno
glasbo. Za dober zvok so potrebne visoko kva-
litetne avdio naprave, ki jih je začel izdelovati
sam. Ta začetna poklicna usmeritev ga je po
gimnaziji vodila na študij energetike. V osem-
desetih letih se je med delom v tujini srečal s
prvimi multimedijskimi projekti. Izdeloval je
avdio sisteme, naprave za krmiljenje scenske
razsvetljave in v devetdesetih ustanovil podjetje
Fluks in decibel, v katerem uspešno povezuje
odrsko in scensko tehniko s svetlobo, zvokom
in videom.

Ljubezen do slikarstva pa je ostala. V svojih
delih je kritičen do napredka, ki v imenu novih
tehnologij in večjega zaslužkarstva zavrača pre-
vidnost pri spremembah.

Miran ustvarja v svojstveni reliefni tehniki,
z nanosom kremenčevega peska, kamnov in
akrilnih barv na lesene plošče. Vsebino in spo-
ročilnost svojih del dopolnjuje z video okni,
preko katerih vidimo v duše vojakov na fronti,
njihov strah pred smrtjo, domotožje, izgubljene
sanje. Z mrežnimi kabli in drugimi tehničnimi
materiali nas opominja na odvisnost od tehno-
logije in prenasičenost s svetovnim spletom,
drugje ti materiali predstavljajo bodečo žico,
simbol vseh vojn, preteklih in grožnjo nasled-
nje.

Pločevinke popularnih pijač in modna očala
na sliki V barčku predstavljajo globalizacijsko
potrošništvo. Obrazov ni, so le očala, ki nam po-
sredujejo spol in starost, slamice pa predstavljajo
naveličanost v času, ko drvimo po nakupovalnih
središčih.

Slika V Evropi je parodija na aktualno do-
gajanje, ko veliki narodi v svojih štirih jezikih
pišejo zakone za vse države skupnosti. Na obra-
zih so na mestu očes zvočniki, ki nam v
zvočnem zapisu posredujejo imena nekaterih
neživljenjskih evropskih zakonov.

Ne moremo mimo slike 70 let Nove Gorice,
ki jo je posvetil goriškemu umetniku J. P. Zlom-
ljeno krilo Rusjanovega spomenika je prispo-
doba izgubljene vizije mesta.

V tematskem sklopu briške vasi Miran pred-
stavlja ruralno arhitekturo strnjenih hiš. Z reliefom
Prodana vas pa opozarja, da prazne, opuščene
hiše kupujejo tujci in domači premožneži, ki v
njih ne živijo, ampak jih spreminjajo v počitniške
domove, ki so večino časa prazni.

Miran, Solkanec s srcem in dušo, rad oživlja
podobe rojstnega Solkana. Govori o eni vojni,
ki je zajela dva bregova, o uničenih podobah
kraja, od Lenassijevega mlina na Soči, do fon-
tane na placu, od sv. Roka na Goriščeku do
Frankove hiše. In ne more mimo svojih mlado-
stnih poti k Soči ali pa vzpona na Čahlne, ki nu-
dijo edinstven pogled na Solkan. 

Čestitke! In še veliko ustvarjalnega duha!

mb

Razstava bo odprta do 9. aprila 2017 
v Hiši kulture v Šmartnem po urniku:

ponedeljek– petek 10.00 - 17.00 
sobota, nedelja, prazniki 10.00 - 18.00 

www.smartnobrda.si

Razstava ob 110. obletnici smrti
Simona Gregorčiča na KS Solkan

Miran Brumat razstavlja 
v Hiši kulture

Prvotna razstava je bila odprta v Kobaridu
že novembra 2016 ob 110. obletnici smrti pri -
ljubljenega pesnika, 20. januarja 2017 pa se je
preselila še na Krajevno skupnost Solkan, za kar
so poskrbeli Kulturno društvo Slavec Solkan in
Goriški literarni klub GOvoRICA v sodelovanju
s Krajevno skupnostjo Solkan. 

Na odprtju razstave je zbrane najprej poz-
dravila predsednica KS Solkan mag. Darinka
Kozinc. Avtor razstave Vito Berginc, ljubiteljski
zbiralec iz Kobarida, je v kratkem nagovoru po-
vedal, kako je zbiral in obdelal slikovno gra-
divo. Razporedil ga je v nekaj tematskih
sklopov, ki odsevajo življenje in delo goriškega
slavčka in njegovo prisotnost v zavesti Sloven-
cev vse do današnjih dni.  

slabo prodajala, prodajna uspešnica: naklada
1500 izvodov je bila v pol leta razprodana. Gre-
gorčiču je pri naslednjih dveh zbirkah izdatno
denarno pomagal Josip Gorup pl. Slavinski,
tržaško-reški poslovnež in ladjar slovenskega
rodu (podpiral je kulturo in izobraževanje: po
njegovi zaslugi je Ljubljana dobila Fabianijev
dekliški licej Mladiko, v kateri je danes zunanje
ministrstvo). Tako se je pesnik lahko znebil dol-
gov in kupil posestvo na Gradišču nad Prvačino.

A pesnikovo zadovoljstvo ni trajalo dolgo.
V Ljubljani je deloval kleni Kraševec, teolog dr.
Anton Mahnič, kasnejši škof na otoku Krku, in
izdajal list Rimski katolik. V časniku Slovenec
je objavil Dvanajst večerov, cikel filozofskih in
moralnih študij in literarnih ocen. V njem se po-
sveča predvsem poeziji Franceta Prešerna, po-
sebej pa pohvali tudi Gregorčičev talent,
predvsem njegovi pesmi Oljki in Soči. Za Mah-
niča imajo Prešernove pesmi izjemno umetniško
moč in zanj je sloviti Vrbljan enak Triglavu,
medtem ko so drugi slovenski pesniki kvečjemu
enaki Krnu. Motijo ga ljubezenske pesmi, ki naj
bi kvarno vplivale na tedanje dijake, in zato za-
piše: »Preširen nam v lepi, umeteljno izdelani
posodi podaja strup pregrešne strasti!«

V dodatku k Dvanajstim večerom pa se je
Mahnič lotil kritične analize Gregorčičevih
pesmi, predvsem svetobolne Človeka nikar!,
doživljajske O nevihti in osebnoizpovedne Uje-
tega ptiča tožba. Rahločutnemu pesniku očita
odmik od krščanstva v smer panteizma, poman-
jkanje zaupanja v božjo previdnost in za-
ničevanje duhovniškega stanu. Gregorčič je bil
prizadet in je kritiku javno odgovoril, tudi z
ostro polemiko v obliki gazele. Vendar pesnik
spora z Mahničem in javnih očitkov do smrti ni
mogel pozabiti.

Znano je, da je pesnik pokopan ob cerkvi sv.
Lovrenca, na gričku ob Soči pod Libušnjem, na
vzhodni strani cerkvice v smeri Krna in roj-
stnega kraja. Krsto je na poti iz Gorice sprem-

Manj znani Gregorčič
Nanizal bom nekaj manj znanih dejstev, po-

sredno ali neposredno povezanih z življenjem
in delom goriškega slavčka, ki se je pogosto
vozil ali šel peš skozi Solkan, bodisi da je pri-
hajal iz svojega planinskega raja bodisi da se je
vračal vanj.

Domnevno je prva objavljena Gregorčičeva
pesem prešernovski sonet, ki naj bi ga kot
osmošolec spisal ob slovesu znanega odvetnika
Karla Lavriča iz Tolmina. Ta je ob prihodu na
novo delovno mesto v Ajdovščini pred zbrano
množico pokazal na napis Leseverein (čitalnica)
in vprašal: »Kaj je zdaj to? Smo Slovenci ali
nismo?« Domoljubni Lavrič je imel tak ugled
in vpliv, da se je že drugi dan namesto
nemškega bleščalo slovensko  poimenovanje:
Narodna čitalnica. V čast velikemu Primorcu,
ki je svoje življenje sklenil s samomorom, stoji
doprsni kip na aleji zaslužnih domoljubov in
ene domoljubke na Erjavčevi cesti v Novi Go-
rici.

Manj znano je dejstvo, da je Gregorčič dobil
spodbudo za nastanek svoje znamenite hvalnice
reki Soči v kratkem romanu francoskega pisa-
telja Charlesa Nodierja Jean Sbogar. Nodier, ki
je nekaj časa preživel v slovenskih deželah za
časa Napoleonovih Ilirskih provinc, v romanu
v dveh kratkih odstavkih opiše lepoto reke Soče.
Roman, ki so ga kasneje prevedli in naslovili
Janez Žbogar (znan banjškarski priimek!), go-
vori o romantičnem uporniku. Čeprav je bil v
Rusiji prepovedan, so ga širili v rokopisih in na
skrivaj brali. V svetovno znanem romanu v ver-
zih Jevgenij Onjegin ga v opombah omenja sam
Aleksander Sergejevič Puškin.

Leta 1882 je izšla prva zbirka Gregorčičevih
pesmi, po Franu Levcu imenovana zlata knjiga.
Z ambicioznim prešernovskim naslovom Poezije,
vendar s povsem drugačnimi verzi: preprostimi,
razumljivimi, primorsko melodičnimi. Tudi zato
je bila v nasprotju s Prešernovo zbirko, ki se je

ljala pogrebna povorka, kakršne ni bilo ne prej
ne kasneje. Zvonili so zvonovi, množice ob poti
so klečale, molile in jokale. Po prečuti noči v
Kobaridu se je drugega dne vila kolona na po-
kopališče. Med množico duhovnikov je vodil
pogrebno mašo Simon Gregorčič, mlajši so -
imenjak z Libušnjega. Ker je dobro poznal go-
vorice o pesnikovem ljubezenskem življenju, je
med pridigo podvomil, da bo šla njegova duša
neposredno v nebesa. Pri odprti jami je prišlo
do spora med klerikalci in liberalci in časniki so
se razpisali o škandalu. Soimenjak Gregorčič ni
imel sreče v življenju: pred soško fronto je bil
župnik v Avčah, potem pa se je umaknil na
Banjško planoto. Zaradi rahlega zdravja in pre-
stanih frontnih strahot je še mlad umrl v lju-
bljanski hiralnici.

Dve leti po smrti je celovška Mohorjeva
družba pripravila ponatis Gregorčičevih pesmi,
ki je izšel v danes neverjetni nakladi 80.000 iz-
vodov. Knjigo srednjega formata krasijo ilustra-
cije Antona Koželja v secesijskem slogu, uvod
pa je prispeval štajerski pesnik Anton Medved.

V Poezijah je velika večina pesmi iz Gre-
gorčičeve zlate knjige: čeprav imajo še v mar-
sikaterem slovenskem domu izvirnik, so v
zadnjem času poskrbeli tudi za faksimile.

Ta posmrtna izdaja je poleg humoresk Da-
mirja Feigla in zgodovinskih povesti Franceta
Bevka najbolj zaslužna za ohranjanje slovenske
knjižne besede v času fašizma, ko so bile po letu
1926 ukinjene vse slovenske šole. Dokaz za izje-
men vpliv zbirke pesmi je moje osebno doživetje,
ko sem se v osemdesetih letih 20. stoletja udeležil
Gregorčičeve proslave na Vrsnem. Po njej sem se
znašel v ožjem krogu nekdanjih soborcev Grad-
nikove brigade in nekdanji partizan Jožko Bajt –
Triglav se je s Poezijami v roki pohvalil, da zna
vse te pesmi na pamet. Po mojem nejevernem po-
gledu me pozove, naj mu navedem poljuben na-
slov pesmi. Rečeno – storjeno. Odprem kazalo.
Prva, druga, tretja pesem: možakar zna vse na
izust. Ko gledam še bolj začudeno, mi pojasni:
»Mladenič, jaz sem še kot osnovnošolec vse te
pesmi prebral najmanj petstokrat!«

Zoran Božič

Foto Darica Leban
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Minister za Slovence v zamejstvu 
in po svetu na Goriškem
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V ponedeljek, 6. marca 2017, je Gorazd
Žmavc, minister za Slovence zunaj Republike
Slovenije, skupaj z drugimi ministri preživel na
intenzivnem vladnem delovnem obisku v Go-
riški regiji. 

Zjutraj se je najprej udeležil delovnega po-
sveta vlade v Dvorcu Lanthieri v Vipavi. Po za-
ključenem posvetu se je njegov obisk nadaljeval
v Goriškem muzeju v Kromberku, kjer sta se z
državno sekretarko na kulturnem ministrstvu
Damjano Pečnik sestala z vodstvom muzeja.
Minister je predstavil zamisel Urada VRS za
Slovence v zamejstvu in po svetu, da bi Goriški
muzej kot ključna muzejska ustanova na sloven-
ski zahodni meji prevzel tudi poslanstvo, vlogo
in nalogo strokovne skrbi za lokalne muzejske
zbirke Slovencev v Italiji, ki jih je danes že več
kot dvajset. Po pogovorih si je minister ogledal
še zbirke in razstave v Vili Bartolomei v Sol-
kanu. 

Sledilo je srečanje na Sveti Gori, kjer sta
bila ministrova gosta župan briške občine Franc
Mužič in direktor goriške regionalne razvojne
agencije Črtomir Špacapan. 

Živimo v času, ko je vedno več ljudi zaradi
telesne oviranosti osamljenih, prepuščenih
samim sebi. V Sloveniji imamo premalo oseb-
nih asistentov kljub zavezi, da bomo na terenu
ustvarili takšne pogoje, ki bodo omogočali lju-
dem v starosti, bolezni, ob poškodbi še vedno
kvalitetno bivanje v domačem okolju. Službe
pomoči na domu ne izvajajo specializiranih sto-
ritev, ki jih ljudje potrebujejo, da čim daljši čas
ohranjajo samostojnost. Tako se pogosto dogaja,
da mora nekdo v dom, čeprav bi z ustrezno po-
močjo zmogel živeti doma. 

Varstveno delovni center Nova Gorica je
prepoznal potrebe na terenu in že drugo leto iz-
vaja program Obstajam. Program je namenjen
odraslim osebam, ki živijo doma in potrebujejo
rehabilitacijske storitve ter socialno vključenost,
varnost. V prvi vrsti je namenjen starejši popu-
laciji: za pomoč in rehabilitacijo po možganski
kapi, za omogočanje kvalitetnega in varnega
preživljanja prostega časa ljudem z demenco,
Alzheimerjevo boleznijo ali kakšno drugo
obliko starostnih tegob. Program je namenjen
tudi invalidom s pridobljeno možgansko
poškodbo ali okvaro gibalnega aparata. 

V letu 2016 se je program že izvajal v Hiši
svetega Justa na Vogrskem. V prvi polovici leta
2017 pa se bo začel tudi v prostorih Enote Sol-
kan, na naslovu Klanec 14a, kjer Varstveno de-
lovni center Nova Gorica že izvaja različne
socialno varstvene programe. 

Program poteka od ponedeljka do petka od 8. do
16. ure. V tem času imajo vključeni možnost izbire

Ob zaključku akcije Ogledalo mojega okolja so TD Nova Gorica v sodelovanju s TD Solkan in
TD Šempeter-Vrtojba na tradicionalni, letos že 30. akciji Ogledalo mojega okolja, podelili priznanja
najbolj urejenim objektom na območju omenjenih društev.

Novost akcije je bila oplemenitena še s prireditvijo ekstempore za odrasle, kjer je sodelovalo 13
ustvarjalcev.

Na zaključni prireditvi v novogoriški mestni hiši so nagrado za kraj Solkan prejeli:
Jožko Markič, Razbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan, 
Tadej Šuligoj, priznanje za najbolj urejen gostinski lokal, 
Ljubica Šuligoj - OMO, priznanje za prispevek k akcijam. 

TD Solkan 

Minister Æmavc na razstavi Igraœe naøe mladosti s spremstvom in kustosom Davidom Koæuhom v
Vili Bartolomei v Solkanu.

Popoldan se je ministrov obisk nadaljeval na
severozahodnem koncu nekdanje dežele Go-
riške in sedanje Goriške (statistične) regije. V
donedavna povsem prazni, zdaj pa oživljeni va-
sici Robidišče se je na domačiji Škvor srečal s
številnimi predstavniki krovnih organizacij Slo-
vencev v Italiji in z županom občine Kobarid.
Srečanje je poskušalo osvetliti in ovrednotiti še
eno zamisel Urada, da bi Robidišče kot vas, ki
je zgodovinsko, jezikovno, kulturno in pokrajin-
sko del Beneške Slovenije, politično-upravno pa
najzahodnejši kraj v Republiki Sloveniji, postalo
točka intenzivnega srečevanja in sodelovanja
med avtohtono slovensko narodno skupnostjo v
Beneški Sloveniji in Republiko Slovenijo kot
matično domovino. 

Pred koncem vladnega obiska v Goriški regiji
je bilo še odlično obiskano in odmevno zaključno
srečanje Vlade Republike Slovenije z javnostjo
v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica.

Jelena Malnar, podsekretarka Urada Vlade
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu 
in po svetu 

Solkanski nagrajenci
akcije Ogledalo mojega okolja

Program OBSTAJAM tudi v Solkanu
Ko ti telo ne dovoli, da bi opravil, kar si želiš,

naredi z razumom.
med različnimi aktivnostmi, ki se odvijajo na raznih
lokacijah. Tako se na primer za hidroterapijo upo-
rablja bazen v Enoti Stara Gora, kjer se izvajajo
tudi delovne, fizioterapevtske ter po potrebi nego-
valne storitve. Bazen je na voljo tudi zunanjim ko-
palcem. Rekreacijske aktivnosti se izvajajo na
različnih lokacijah, odvisno od vrste rekreacije –
balinanje, aktivnosti z živalmi, sprehodi...  Gospo-
dinjske aktivnosti in aktivnosti za kvalitetno
preživljanje prostega časa (likovne in glasbene de-
lavnice, kreativne delavnice, družabne igre, de-
lovna okupacija) bodo v Enoti Solkan. 

Pri oblikovanju programa prisluhnemo
posameznikovim željam in ga prilagodimo
njihovim potrebam. S programom želimo
omogočiti rehabilitacijo, socialno vključenost,
pridobivanje novih socialnih izkušenj, novih
znanj in spretnosti. Cilj programa je omogočiti
višjo kvaliteto življenja vključenim in njihovim
svojcem. Tudi zanje zavod skrbi v okviru skupin
za samopomoč.

Program Obstajam je cenovno dostopen
vsakemu, saj je strošek vključitve 1,50 evra na
uro. Z vključevanjem v aktivnosti vsaj štiri ure
na dan je organiziran tudi topel obrok in prevoz. 

Pri izvajanju programa v Hiši svetega Justa
smo opažali veliko zadovoljstvo vključenih v
program in njegovih svojcev. Želimo si, da bi
program zaživel tudi v Solkanu.

Za dodatne  informacije smo na voljo na tel.: 
T. Leban 05/ 335 06 12 ali N. Gadnik 05/ 335 06 14 

Tea Leban, Nataša Gadnik

Prostori Enote Solkan, kjer poteka program 
Obstajam 1.

Tu krepimo umske sposobnosti, spomin... se druæimo ob druæabnih igrah... vœasih kaj nariøemo...     foto Naja Simœiœ

V okviru svojih aktivnosti smo se z naøimi gojenci tudi oøemili in se odpravili na obisk na Krajevno
skupnost Solkan.
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Prvi Prešernov pohod

Člani Društva Škabrijel 1917
v Slovenski filharmoniji

11

Ob letošnjem kulturnem prazniku je
Društvo Škabrijel 1917 organiziralo prvi Prešer-
nov pohod na Škabrijel, 646 m. Na pohod smo
odšli z različnih izhodišč. Skupina pohodnikov,
predvsem starejših, je odšla s parkirnega pro-
stora pred Goriško knjižnico in Slovenskim na-
rodnim gledališčem. Na vrhu Škabrijela so
pohodniki pripravili krajši kulturni program z
branjem Prešernove poezije. Številni mladi ude-
leženci, dijaki, so z zanosom prebirali Prešer-
nove stihe in tako popestrili dan. Poskušali smo

osvetliti lik Prešerna ne samo kot poeta, temveč
tudi kot pohodnika, predvsem na Šmarno goro
s prijateljema Čopom in Chrobatom. Prešeren
je rad zahajal na Šmarno goro predvsem takrat,
ko je tam služboval njegov stric, župnik Jakob
Prešeren. Junak pohoda je bil vsekakor triinpol-
letni deček, ki se je s staršema sam povzpel na
Škabrijel in si z velikim ponosom na roko priti-
snil žig.

Jordan Kodermac

Letos so jaslice razstavljali: Emil Blažič,
Deskle, les-oljka, pok. Bruno Zavrtanik, Solkan,
les, Marjan Vodnik, Domžale, les, Matjaž Bi-
tenc, Litija, naravni materiali, Olga Srebrnič,
Solkan, glina.

Za izposojene jaslice se ustvarjalcem naj -
lepše zahvaljujmo, prav tako tudi vsem, ki so
nam ponudili prostor za postavitev.

Razstavna mesta 
Caffe bar, Memedi Abdula - Trg. J. Srebrniča 6
Pekarna Kukaj - Trg J. Srebrniča 6
Picerija Soča, Olga Kokol - Trg J. Srebrniča 7 
Krajevna skupnost Solkan - Trg J. Srebrniča 7 
Center za pomoč na domu - Trg J. Srebrniča 6
Iglu šport, trgovina Solkan - Trg J. Srebrniča 4
Trgovina Sončnica - Trg J. Srebrniča 4
Frizerski salon Jasmina - Trg J. Srebrniča 3
Marta Zavrtanik - Trg J. Srebrniča 2a 
Glas d.o.o. Boris Ugrin - Cesta IX. korpusa 2
Sava Rijavec - Cesta IX. korpusa 2
Hit d.d., hotel Sabotin - Cesta IX. korpusa 35 
Olga Srebrnič - Za spomenikom 17
Danilo Čadež - Soška c. 1
Lekarna Solkan - Soška c. 1a 
Frizerski salon Jadranka - Soška 6
Šiviljstvo Barbara Milanič - Soška c. 6
Cvetličarna Klavdij Jakončič - Soška c. 8
Restavracija Primula - Soška c. 40
Gostišče Oddih, Drago Gravnar - Skalniška c. 10
Gostilna na Prevalu, Iztok Simončič - Skalniška 14

Turistično društvo Solkan

Jaslice po Solkanu
na tridesetih lokacijah

V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori je bila
letos že 15. razstava jaslic. Ker leži Solkan tik
pod Sveto Goro, smo se pred petimi leti v Turi-
stičnem društvu Solkan odločili, da bomo po-
stavili jaslice tudi po Solkanu. Število tistih, ki
so želeli razstavljati, se je iz leta v leto večalo

in v letu 2015 so bile jaslice postavljene že na
tridesetih lokacijah po kraju.

Ker se ta lepa tradicija vse bolj uveljavlja
tudi v okoliških krajih, je pričelo ročno izdela-
nih jaslic primanjkovati. Zaradi premajhnega
števila jaslic smo se tokrat odločili razstavljati
le na določenih mestih v okolici solkanskega
Placa. Opazili pa smo, da so nekateri krajani
Solkana postavili svoje jaslice na oknih ali pred
domačo hišo. Upamo, da se bo v prihodnje za
to lepo tradicijo odločilo vse več krajanov.

Božični koncert v cerkvi sv. Štefana

V ponedeljek, 26. decembra 2016, smo v cer-
kvi sv. Štefana v Solkanu prisluhnili tradicional-
nemu božičnemu koncertu v organizaciji
Krajevne skupnosti Solkan. 

Po uvodnem nagovoru predsednice krajevne
skupnosti mag. Darinke Kozinc nas je v praz-
ničnost večera najprej popeljal 10 letni harmoni-
kar Rok Šuligoj.

Cerkveni prostor je zvočno napolnil Mešani
cerkveni pevski zbor iz Mirna, ki ga vodi Andrej
Budin. Njihova pesem sega tudi čez meje do-

mače župnije. Gostoval je v različnih krajih Slo-
venije in Hrvaške ter v zamejstvu. Prepeval je
Slovencem v Milanu, Rimu, na Dunaju in Sardi-
niji. Na orglah je zbor spremljal Federico Mirko
Butkovič iz Tržiča pri Gorici, ki je študij orgel
začel pri profesorju Linu Falilonu na videmskem
konservatoriju J. Tomadini in nato izobraževanje
nadaljeval na ljubljanski Akademiji za glasbo v
razredu doc. Renate Bauer, kjer je z odliko diplo-
miral leta 2007.

Ob orgelski spremljavi domačinke Milene
Prinčič se nam je kot solist predstavil njen sin
Peter Prinčič, ki se je solo petja učil pri prof. Vla-
dimirju Čadežu in ga v šolskem letu 2015/16 pod
mentorstvom prof. Marjetke Luznik zaključil. 

Mili zvoki citer, na katere je igrala Janka
Frančeškin, ki pri UNITRI vodi dve skupini ci-
trark, so se zlili z recitacijami gimnazijke Vide
Lestan.

Zaključek koncerta je bil združen v petje
vseh nastopajočih kot hvalnica veselemu spo-
ročilu svete noči.

vb

Slovenska filharmonija v Ljubljani je izvedla
simfonični koncert ob 100. obletnici soške fronte
in v spomin na padle v 1. svetovni vojni iz cikla
Pogled nazaj - pogled naprej. Enkratnega kon-
certa v ne preveč zasedeni  dvorani Slovenske
filharmonije so se udeležil tudi člani Društva
Škabrijel 1917. Na koncertu je zazvenela simfo-
nija avstrijske skladateljice mlajšega rodu Jo-
hanne Doderer z naslovom Bohinj. Inspiracijo je
skladateljica dobila ob obisku naših gora, Bohin-
jskega jezera in grobišč padlim vojakom v 1. sve-
tovni vojni. 

Naslednja skladba je bila lirična serenada
Gustava Mahlerja Blumine. Mahler  je v začetku
svojega ustvarjanja vodil orkester Deželnega gle-
dališča v Ljubljani. Potem smo prisluhnili
skladbi Musique funebres Primoža Ramovša, ki
jo je ustvaril leta 1955 in jo posvetil spominu
svoje matere. Prav zato so jo uvrstili v tokratni
spored, posvečen spominu na padle v prvi sve-
tovni vojni. Orkester Slovenske filharmonije je
vodil dirigent Marko Hribernik, kot solistka se je
predstavila sopranistka Zala Hodnik.

Jordan Kodermac

Boæiœno okno Krajevne skupnosti Solkan,
foto Franko Koreœiœ

Lokalno obarvane jaslice
v solkanski cerkvi

Foto Franko Koreœiœ

Posebnost letošnjih jaslic v cerkvi sv. Štefana je povezava z domačim krajem – jaslice poleg tradi-
cionalnih figuric krasi privlačna maketa železniškega solkanskega mosta. 

Harmonikar Rok Øuligoj, foto Franko Koreœiœ Najmlajøi udeleæenec Tobias Beltram, foto Jordan Kodermac

Meøani cerkveni pevski zbor iz Mirna, foto Franko Koreœiœ
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Naš Jan res je zgleden fant,
Ve, kaj je olika in kaj v šoli odlika.
Zna se počesati in umiti, odrasle spoštovati, 
in nagovoriti jih z vi in ne s ti.
Gospa in gospod vi in prijateljica ti.
Učiteljici, sosedi Mici, zobozdravnici, 
vedno reče: »Kako ste kaj, vi gospa?«,
saj ve, da je to dejanje,
s katerim do odraslih izkazuje spoštovanje. 
Da Jan je po spoštovanju poznan,
nekaj zgledov povemo vam.
Ko v šolo drvi,
da slučajno ne zamudi,
na pločniku sreča starega soseda,
ga v oči pogleda in nagovori: 
»Dobro jutro, gospod Maj,
kako ste danes kaj?«
V šoli vedno sledi
in naloge vse naredi.
Če pa kaj mu res ne gre,
učiteljico vpraša: 
»Prosim vas, učiteljica naša,
naloga povzroča mi skrbi,
mi lahko poveste, kako se to naredi?«
Če slabo počuti se,
na tajništvo gre.
»Prosim vas, ali lahko pokličete mojo mamo,
ker počutim se malo bolano.«
Pri malici, ko mu jed izredno paša,
kuharico lepo vpraša:
»Gospa kuharica, lahko še malo dobim,
ker mi zelo tekne vaš panin.«
Kako pa pri kosilu za dodatek vpraša?
»Gospod kuhar, odlična je juha vaša.
Prosim vas, lahko dobim še malo,
če bi se seveda dalo?«
Po pouku v knjižnico gre,
saj prebrati obvezno branje prav nujno je.
»Prosim vas za eno knjigo,
za nalogo iščeva jo z Žigo.
Ali nama jo pomagate poiskati
in nama svetovati, kaj morava prebrati?«
Popoldne Janu čas hitro mine,
saj ima prijatelje fine.
Dvigne telefon in vpraša:
»Oj. A imaš kaj časa?
Meni ena tekma paša.«
In tako mu mine dan,
preden ves zaspan
zvečer gre v pižamo
in lepo pozdravi svojo mamo. 
Pesmica naša nas nauči,
da v 1. b že vemo,
kdaj uporabljamo TI in kdaj VI.

Lilijana Humar Plesničar

Olika
6. razred
Olika ni stvar, ki jo zlahka dobimo. Truditi se
moramo, da nam uspe.
Olikani moramo biti vedno, doma in drugod,
Kjer vodi nas življenjska pot.
Sara  Pišot, 6. a
Olikan moraš biti v kinu, šoli, knjižnici in kul-
turnih ustanovah. Oliko moraš uporabljati v
družbi odraslih oseb, kot so učitelji, ravnatelj in
druge starejše osebe.
Človek kaže oliko tako, da ne brska po nosu, da
ne odgovarja in da kašlja v rokav.
Matic Komel, 6. a
Z oliko se srečamo v vsakdanjem življenju. Z
njo izbrišemo slabe predsodke drugih do nas, iz-
kažemo spoštovanje do drugih ljudi, z njo si pri-
dobimo prijatelje.
Olikan mora biti vsak človek, starši za volanom,
natakarice v gostilni, otroci pri mizi. Olika je
ključni del našega življenja.
Blaž Leban, 6. b
7. a, 7. b (skupaj)
Mnenja sedmošolcev  o oliki smo zbrali skupaj.  
Pravijo, da je olika vljuden pozdrav,
da ne vpadamo v besedo,
da spoštujemo starejše ljudi,

Spoštovanje, olika, obisk muzeja
in E-hiša

da spoštujemo vse ljudi v njihovi drugačnosti,
da znamo reči prosim in hvala.

8. razred
Olika je kakor slika o lepem vedenju,
Upošteva jo vsak, ki želi živeti v boljšem
življenju.
Anamarija Vuga, 8. a

Olika je beseda, ki veliko pomeni. Je lepo ve-
denje, je spoštovanje, je sprejemanje samega
sebe in drugih.
Ema Plesničar, 8. b

Lepo vedenje te daleč pripelje,
saj je olika dobra za dobro življenje.
Olika je kot stara gospa!
Prijazno govoriš, si strpen do drugih, 
čeprav se ti mudi.

Ko v dežju na cesti naletiš na zastoj,
ne trobi, le čakaj, saj troblja ti ne prinese spokoj.

Strpno čakaj in se drži olike,
ne vedi se kot prvi človečnjak, 
olika naj sestavi tvoj vsakdan.

Če ne veš, kakšna je olika, 
brž se je nauči, saj z njo tudi
življenje tvoje lepše bo.
Romina Hrustič, 8. b

9. razred
Obleka ne naredi človeka, ampak olika. Pomem-
bno je naše vedenje, naše mišljenje in naša de-
janja, kajti brez tega si ne moremo predstavljati
olike.
Urban Povšič, 9. b

Olika pokaže tvoj značaj, vzgojo pa tudi tvojo
zrelost.
Lucija Žbogar, 9. c

Olika je, če ješ z odprtimi usti.
Olika je, če odzdraviš osebi, ki te je vljudno poz-
dravila.
Brez olike ni spoštovanja.
Alen Leban, 9. c

Igre moje mladosti -
obisk muzeja

Naši drugošolci so si ogledali razstavo igrač in
iger nekoč. Zapisali so nekaj utrinkov.

Bili smo v muzeju! V muzeju sem videl dve
igrači, ki sta mi bili všeč. To sta bili igrica na te-
leviziji in avtomobilčka, ki sta dirkala v krogih.
Vodič nam je pokazal tudi vlakec, ki dirja po
tračnicah. Povedal je tudi, kako so se nekoč
igrali otroci in nam pokazal stare igrače.
Matevž, 2. b

Všeč mi je bilo, ko smo gledali vlakce in avto-
mobile. Potipala sem kovino, ki ima izbočene
pike. To je zapis za slepe. Pogledali smo si
filmček o igrah, ki so se jih igrali nekoč, pa tudi
razstavo avtomobilov. Všeč so mi bili medvedki.
Veronica, 2. a

Danes smo bili v vili Bartolomej. Meni je bil za-
nimiv šah za slepe. Bil je lep in eleganten. Imel
je luknje. Črna polja so bila bolj izbočena, na
črnih figurah so bili žeblji.
Maks, 2. b

Ko smo prišli v muzej, smo videli veliko zbirko
avtomobilčkov. V drugem prostoru smo si ogle-
dali ročno izdelane lutke. Tam je bila televizija na
upravljalnik. Igrali smo se z igro, izdelano iz lesa.
Maks L., 2. a 

Zelo mi je bilo všeč, ko sem roko dala v škatlo in
tam zatipala raznorazne igrače. Tudi avtomobilčki
so bili in vojaki. Namizne igre so bile zelo stare.
Na razstavi so bile tudi igre za slepe in ob igrači
zapis. Tam je bil lesen konjiček, narejen iz časo-
pisa in lepila. O, ko bi bile vse te igrače moje!
Kaja, 2. a

Danes smo bili na razstavi v vili Bartolomej. Vi-
deli smo razstavo starih igrač. Predaval nam je

gospod kustos. Všeč mi je bil konjiček. Zani-
mivo je bilo dotikati se igrač, ki jih nismo vi-
deli.
Maja, 2. b

Danes smo bili v vili Bartolomej. Tam mi je bila
najbolj všeč podmornica, ki se je lahko spreme-
nila v vojaško bazo. Nisem še razmislil, kaj bi
lahko posodil muzeju. V muzeju smo videli
stare igrače, stare igrice in stare lutke. Tista pod-
mornica je iz plastike in rjave barve. Veliko
igrač je bilo v vitrinah, nekaj pa v zabojčkih.
Jakob U., 2. b

Najbolj všeč so mi bile stare lego kocke za
slepe. Namenjene so, da slepi vejo, kje je soba
za slepe. Črke so napisane v Brajlovi pisavi. To

so pikice v različnih oblikah. Kocke so sesta-
vljene, tako da je nekje stol, nekje paket.
Maj Ž., 2. b

Najbolj mi je bil všeč tank. Tankov v muzeju se
ne da kupiti, ker so tako stari. Bila mi je všeč
tudi podmornica, ki se je odprla in noter je bil
prostor. Bila je zanimiva. Všeč mi je tudi zem-
ljevid za slepe. Slepi niso gledali zemljevida,
ampak so ga potipali s prsti in vedeli so, kaj
piše. Zemljevid je bil izdelan iz lego kock.
Neli, 2. b

Meni je bila všeč frača. Izdelana je bila z lesa.
Izdelaš jo tako, da dobiš palico z dvema rogo-
voma. Nato poišči elastiko in prišij en kos blaga.
Bor, 2. b

Drugoøolci ob vodenem ogledu razstave Igre moje mladosti

Ogled prostora z lutkami

E-hiša
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Slovenski kulturni praznik
in Rastoča knjiga

V torek, 7. 2. 2017, smo v OŠ Solkan pri-
pravili tri prireditve ob slovenskem kulturnem
prazniku, spomnili smo se namreč našega pe-
snika Prešerna. V zvezi z njim pa smo počastili
tudi prvo rojstnodnevno svečko projekta Ra-
stoča knjiga.

V lanskem šolskem letu smo se osredotočili
na črko S, ker predstavlja začetek imena našega
kraja, in ob tem gradili na vrednotah (spošto-
vanje, sodelovanje, svoboda ...), letos smo se
osredotočili na naslednji dve črki iz imena S-
OL-kan, ti dve črki povezali s pomembno vred-
noto, tj. OL-ika.

Najprej smo prebrali nekaj prigod iz pesni-
kovega življenja, po himni pa je zbrane učence
nagovoril gospod ravnatelj.

Drugo šolsko uro so se v šolski avli zbrali
učenci od prvega do tretjega razreda. Najprej se
je na oder in pred mikrofone postavil 1. a razred.
Učenci so ob pomoči učiteljic Tanje in Milene
pripravili recitacijo o pozdravih, zapeli tri pe-
smice in zaigrali, kako poteka Tončkov dan.

drugega triletja, torej od četrtega do šestega ra-
zreda.

Učiteljica Metka je s 4. a razredom predsta-
vila, kako se vedemo pri jedi. so Učenci so to
zelo lepo predstavili z recitacijo.

4. b pa je z učiteljico Darjo pripravil igro
vlog. Na tak način so vse opozorili, da je olika
prisotna v življenju vsak trenutek.

5. a in njihova učiteljica Jana so nas opozo-
rili, da moramo biti olikani tudi takrat, ko se nas
loteva bolezen, prehlad. Učenci so torej odrepali
pesem, kako se moramo obnašati, ko kihamo,
kašljamo in čihamo.

5.b je ugibal, kako se moramo obnašati, ko
smo v naravi. Učiteljica Mojca jim je bila pri na-
stajanju recitacije dobra mentorica.

Vsi šesti razredi pa so o oliki razmišljali že
prej in so svoja razmišljanja zapisali, nekateri
pa so jih tudi prebrali na prireditvi.

Četrto šolsko uro pa so prišli v avlo najsta-
rejši učenci, tisti od sedmega do devetega ra-
zreda.

V 1. b je učiteljica Lilijana spesnila pravo
pesnitev o vikanju in tikanju, ki so jo učenci re-
citirali in tudi starejše naučili, kako se takim
rečem streže. Druga učiteljica Lilijana je bila
prvi v veliko pomoč in podporo.

2. a razred oz. skupinica otrok je ob učiteljici
Mirjam predstavila Župančičevo pesem Ciciban
cicifuj, saj je osebna higiena tudi del olike.

Učiteljica Franja je z 2. b pripravila predsta-
vitev knjigice Škarje, glavnik in voda, ki jo je
napisala učiteljica Dea Susič. Učenci so po delu
likovno ustvarjali in svoje izdelke predstavili na
prireditvi, prav tako so ob ilustracijah razložili
vsebino.

Učiteljica Mira, ki poučuje v 3. a, pravi:
»Moji učenci so podobni medvedkom!«  In vsi
skupaj so se odločili, da predstavijo ples med-
vedka Tedija. Saj je pri plesu olika še kako po-
membna, kajne?

3. b in njihova učiteljica Erika so pripravili
predstavitev o oliki, vanjo so vključili tudi grofa
in grofico, ki sta predstavila učencem vzorno
obnašanje pri jedi.

Učiteljico Barbaro in njen 3. c je obiskala
Pika Nogavička. Samo ugibate lahko, kakšno je
bilo Pikino obnašanje, toda otroci so jo hitro
poučili, kako in kaj spada k oliki.

Tretjo šolsko uro so prišli na vrsto učenci

Tudi ti so že prejšnji teden pisali zgodbice,
pesmi razmisleke ... na temo olika. Iz velikega
števila prispevkov smo izbrali nekatere, ki so jih
posamezniki prebrali pred svojimi sošolci.

Drugi del prireditve, ki se je ponovil pri
vseh treh predstavitvah, pa so pripravili deve-
tošolci pod mentorstvom učiteljice Dee Susič.
Pripravili so kombinacijo recitacije in repanja,
vse se je vsebinsko navezovalo tudi na pesmi o
učencu Jaki, ki o oliki še ničesar ni slišal. Vsa
»zgodba« se začne doma, ko ga mama budi, da
se fant odpravi v šolo, nadaljuje na poti v šolo,
in sicer pri pouku, malici, prikazuje oliko v ra-
zredu, pri kosilu in spet doma, ko sta televizija
in računalnik njegova edina zabava. Vse doga-
janje se zaključi naslednje jutro, ko se zgodba
ponovi. Sodeloval je tudi mladinski pevski zbor.
Vodil ga je učitelj Matej Petejan, ki je naučil tri
učence, da so tri delčke vsebine odrepali.

Besedilo je bilo vsebinsko spremljano s sli-
kovnimi posnetki Solkana in šole.

Zahvaliti se moram gospodu ravnatelju,
vsem učiteljicam in učiteljem, ki so soustvarjali
program ob kulturnem prazniku, pa tudi hišni-
koma, ki sta bila v dragoceno pomoč pri upra-
vljanju s tehniko.

Dea Susič

Tretjeøolci pleøejo medvedkov ples. Foto: Erika Grosar

Učenci in delavci OŠ Solkan
Vas vabimo na pomladno prireditev

Šepet pomladi
Prireditev bo v petek,
31. 3. 2017, ob 16.30
na pokritem kotalkališču v Solkanu.

Vljudno vabljeni!

Cesarjeva
nova oblačila

Petnajstega decembra smo v avli OŠ Solkan
imeli poseben dan. Po enem letu rednih teden-
skih vaj smo premierno uprizorili Cesarjeva
nova oblačila. Pri gledališkem krožku na OŠ
Solkan pod mentorstvom Lilijane Humar Ple-
sničar sodeluje deset učencev, ki so svojo vlogo
odigrali samozavestno, odgovorno in pre-
pričljivo. Predstava se je začela s koreografijo
solkanskih mažoret. Mladinski pevski zbor s
harmonikarji pod mentorstvom g. Mateja Pete-
jana je sporočilnost predstave dopolnil s sloven-
skimi popevkami. 

V novih oblačilih ni bil samo cesar, tudi
dramsko besedilo je v drugi preobleki. Pisatelj
Milan Jesih je prepesnil Andersenovo pravljico
in skozi zgodbo sporočil zgodbo slovenstva. 

Predstava smeši, kar je potrebno smešiti,

nam pa prepušča v presojo, kako to razumemo.
V igri nastopa pisana druščina, ki se cesarju ne-
nehno dobrika in kjer je najpomembnejše, da je
slavni cesar lepo oblečen.  

Predstavo smo nekajkrat ponovili. Dvakrat
smo jo odigrali za učence OŠ Solkan in gosto-
vali na Trnovem in v Grgarju. Upamo, da bomo
lahko s predstavo še mnogim polepšali dan. 

Lilijana Humar Plesničar

»Tako smo vam zaigrali
pravljico o cesarju, oblačilih,
sleparstvu, laži in ministrih gnilih,
o ljudeh, ki ne razmišljajo s svojo glavo
in si s prilizovanjem gradijo slavo.
In prav je, če je urica zabave
vam malček razvedrila trudne glave.
A vendar še imamo neko prošnjo;
če bo potrebno kdaj, naj se odloči
vsaj kdo med nami, saj ne rečem vsak,
četudi osamljen ostal bo njegov korak,
ravna naj po nedolžnosti otročji,
in naj krikne na ves glas: 
»CESAR JE NAG!«

(odlomek iz besedila igre)

Foto Marijan Kogoj
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Spomenik generalu Svetozaru
Boroeviću na Prevalu

Na Prevalu nad Solkanom, na prostoru, ki je
bil še pred kratkim neurejen in so ga brezvestni
ljudje uporabljali tudi za odlagališče vsakovrstne
šare, je od decembra 2016 podoba povsem
spremenjena. Zdaj se tam nahaja lepo urejen
borov gaj s cvetličnimi gredicami, okrasnimi
kamnitimi zidki, manjšim parkiriščem in
klopcami za počitek. Najbolj pa vzbudi pozornost
svojevrstno umeščen spomenik generalu
Svetozarju Boroeviću pl. Bojna, komandantu 
5. avstro-ogrske armade, ki se je med prvo
svetovno vojno bojevala na soški fronti. Pobudo
za postavitev spomenika legendarnemu generalu
je ob stoletnici spopadov dalo Društvo soška
fronta 1915-1917 s sedežem v Šempetru, a s
članstvom in dejavnostmi v vsem Posočju.

Zamisel o postavitvi spomenika se je v
sklopu društva porodila že pred kakima dvema
letoma. Namera se je utrdila ob spoznanju, da je
bil general Boroević zelo zaslužen za to, da se je
fronta ustalila na Soči in ne v notranjosti
Slovenije, kot je to ob izbruhu vojne predvidel
vrhovni štab avstro-ogrske vojske. S svojo
odločnostjo je general obvaroval slovensko
zemljo pred še hujšimi povojnimi razpleti. Če bi
italijanski vojski dovolili brez boja zasedbo
skoraj polovice Slovenije, bi naša zahodna
soseda po vojni pridobila še več slovenskega
ozemlja, kot so ji ga obljubili zavezniki.
Spomenik na Prevalu naj bi bil tudi nekako
opravičilo za dolgoletno pozabo in ponižanje
poveljnika soške armade, ki je, pozabljen in v
največji bedi, umrl v Celovcu maja 1920, star
komaj 64 let. General Boroević je bil srbskega
rodu, rodil pa se je v kraju Umetić pri Kostajnici
na Hrvaškem.

Kot rečeno, sega zamisel za spomenik že
nekaj let nazaj. Takrat je izbira predvidela
povsem drugačno lokacijo za morebitno
postavitev. Časopisje je poročalo, da se je večja
skala skotalila s Sabotina in prav ta veliki kamen
naj bi postal osnova za spomenik, ki naj bi stal v
zgornjem delu Solkana, na zelenici malo pred
cestnim mostom sabotinske ceste. Izdelani so bili
tudi že načrti in pridobljena ustrezna dovoljenja.
Potem pa se je zapletlo. Zaradi različnih težav so
se pri Društvu soška fronta in pri MO Nova
Gorica odločili, da opustijo postavitev obeležja
v Solkanu. Našli so novo lokacijo na Prevalu, ki
je najbrž bolj ustrezna, čeprav je izven urbanega
okolja. Tam, pod pobočjem Skalnice, se glavna
cesta loči v tri smeri: na Sv. Goro, v Grgar in
Ravnico oz. Trnovo. Od tam se obiskovalcu
odpre prekrasen razgled na goriško kotlino, na
levi strani ceste za Trnovo pa se mu prikaže
svojevrstno zasnovan spomenik. V kortensko
jeklo vgraviran portret generala Boroevića bo
odslej „nadzoroval“ dobršen del nekdanje fronte.
Pred sabo bo vrhovni poveljnik imel Sabotin, del
Oslavja, celotno Kalvarijo in v daljavi še goriški
Kras. Na plošči je viden tudi preprost, a
pomenljiv napis: Spomin in opomin. Mimoidoče
bo spomenik opozarjal, kaj se je pred sto leti tu

dogajalo, in opominjal, da vojne prinašajo le
trpljenje in nove zaplete.

Slavnostno odkritje spomenika  je bilo v
nedeljo, 10. decembra 2016. Dogodek je na
Preval priklical veliko ljudi, predvsem
domačinov, Boroevićev lik pa je privabil tudi
ljudi od drugod. Udeležila se ga je tudi
predstavnica hrvaškega veleposlaništva v
Sloveniji ter delegacija mesta Zagreb. Niso
manjkali niti možje, fantje pa tudi dekleta, ki se
ob takih priložnostih radi pojavljajo v avstro-
ogrskih uniformah raznih rodov vojske. Ti vojaki
so predstavljali pravšnjo kuliso ob počastitvi
vrhovnega poveljnika 5. soške armade.

Generalov lik in njegov pomen je ob odkritju
spomenika osvetlilo več govornikov. Zbrane je
najprej nagovoril predsednik Društva soška fronta
Tadej Munih, ki je opisal potek zasnove in
postavljanja obeležja, nato župan Mestne občine
Nova Gorica Matej Arčon, kot zadnji pa je v
imenu Ministrstva za kulturo spregovoril Silvester
Gabršček. Zaradi bolezni se slavnosti ni mogel
udeležiti minister za kulturo Anton Peršak.
Govorniki so predvsem poudarili, da je
zanemarjeni prostor na Prevalu, last občine, dobil
novo vsebino in bo bržčas postal tudi nova in
nadvse privlačna turistična točka. Povedano je
bilo tudi, da novo obeležje spada med simbole
naše biti, generalu pa, ki ni bil Slovenec,
dolgujemo dosti, kajti brez njegove vztrajnosti bi
naša zgodovina bila povsem drugačna. Predsednik
Društva soška fronta Tadej Munih se je zahvalil
Mestni občini Nova Gorica za lokacijo in vodenje
investicije, Cestnemu podjetju Gorica in
podjetniku Siniši Šterlingu iz Sežane pri kovinski
obdelavi spomenika. Posebej se je zahvalil še
arhitektom iz studia Kreadom iz Nove Gorice,
zlasti še mladi kreatorki postavitve, krajinarki
Katarini Iskra in sodelavcu Sebastjanu Winklerju.
Na koncu je izrekel zahvalo še številnim
donatorjem iz vse Slovenije, posebej Davidu
Brezigarju iz Solkana. Projekt Boroević pač ni
zadeva ene krajevne skupnosti ali občine, ob
stoletnici krvavih bojev na soškem bojišču lahko
z njim diha vsa Slovenija, je še poudaril
predsednik Munih.

Občuteno prireditev, ki se je je udeležilo
nekaj sto ljudi, je spremljal kulturni program, ki
sta ga oblikovala akademski pevski zbor Vinko
Vodopivec pod vodstvom Iztoka Kocena in
kvintet trobil slovenske vojske. Zbor je za to
priložnost izbral pesmi Soči in Bratuževe
Kraguljčke, vojaki pa so zaigrali Oj Triglav moj
dom in Slovenec sem.

Ves čas je pred spomenikom stala častna
straža slovenske vojske. Na koncu je bila še
izrečena želja, naj bi ta spominski prostor postal
mesto, v katerega bomo zahajali s spoštovanjem
do preteklosti ali zgolj v želji, da posedimo in se
zamaknemo v svoje misli. Nenazadnje bo
obeležje bržčas zanimivo tudi za tuje turiste, ki
v zadnjih časih kar množično obiskujejo Goriško. 

Vili Prinčič

Foto Simon Kovaœiœ

Gambija. Sreča, ki je ne moreš opisati, če je
ne izkusiš. To je dežela, ki te zaznamuje za vse
življenje. Ko so mi drugi govorili o dobroti in
srčnosti, ki ti jo ti ljudje dajo, si nisem predsta-
vljala, kaj to pomeni, saj v našem prostoru
nisem tega doživela še nikdar. Zdaj vem, kaj so
mi hoteli povedati tisti, ki so tam že bili. Hodiš
po vasi, ki nima kanalizacije, ki nima elektrike,
ki nima vodovoda, kjer ni komunale, ko ti na-
proti pridejo razcapani otroci, starčki, dekleta,
ženske s tistim velikimi iskrivimi očmi, ko se te
dotaknejo, ko se ti nasmehnejo, ki te pozdravijo
tako, da vsakič zažariš v čustvih. Preveva te
sreča in želja, da bi vse objel, vsem pomagal in
z vsemi delil srečo, ki te obkroža. Ljudje, ki ni-
majo nič in imajo vse. Občutek, ki ga poznam
šele zdaj, ko sem sama to doživela. To bi moral
doživeti vsak.

V Gambijo sem šla kot botra Sheikh Nyanu
fantku, staremu deset let. Njemu sem omogočila
šolanje in lepše življenje z mesečnim nakazilom
17 evrov!? Omembe vredno za svet, v katerem
živim. Zanj to pomeni brezskrbno šolanje in
osnovne prepotrebne dobrine, hrano, obleko,
najemnino za stanovanje, in to za celo družino.
Ne se čudit, ko to bereš. Tako je. Taka je resnica
tega sveta. Kot prostovoljko so me vodili po

šolah, mi predstavili učitelje, učence in me
znova in znova spravili do solz z zgodbami, ki
so mi jih pripovedovali in tako ustvarili zgodbo,
v kateri sem z odhodom v Gambijo sama živela.
Peljali so me v vas Nyana, v njegov dom, med
njegove najdražje. Kako so me sprejeli, kako so
mi ponudili z odprtimi rokami njihova življenja,
njihovo intimo.

V to prelepo deželo sem šla z mešanimi
občutki. Iz nje sem prišla drugačna, spremen-
jena in skromnejša. Hvaležna in prijaznejša.
Zdaj se večkrat smejem, kar tako, ker vem, kako
sem lahko srečna za vse, kar imam, in česar se
pred odhodom v Gambijo nisem zavedala. Na
ulici z nasmeškom in pogledom v oči mimoi-
dočega pozdravim. Nekateri me pogledajo
neumno. Koga briga. Moja energija je lepša. In
tisti, ki mi odzdravi z nasmeškom, mi polepša
dan, polepša ga sebi in me spomni na ljudi, ki
imajo samo nasmešek, in to je največ, kar lahko
človek ima. Vabim te, da pomagaš, da sodeluješ
v tej prelepi zgodbi. Doniraj in z donacijo boš
pomagal otrokom do boljšega jutri, ki so tega še
kako potrebni, in pomagal boš sebi, saj se ne za-
vedaš, kako si te izkušnje potreben.

Nataša Šuligoj Biča

Po svetu
Kako botrstvo povezuje ljudi

Nataøa Øuligoj s Sheikh Nyanom, foto Habibi Faal

Nataøa Øuligoj z domaœinkami, foto Habibi Faal
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Program društva upokojencev Solkan
v letu 2017

Društvo upokojencev Solkan bo konec
marca pripravilo letni občni zbor, na katerega so
vabljeni vsi člani društva. Naloga občnega zbora
je pregled in ocena delovanja v preteklem letu
in sprejem načrta za tekoče leto.

Leta 1982 so se upokojenci iz Solkana, ki so
bili člani DU Nova Gorica, odločili, da
ustanovijo Društvo upokojencev Solkan, s
sedežem v Solkanu. Društvo na bi omogočalo
upokojencem organizirano delovanje na
področju športa, kulture in izobraževanja, pa
tudi spoznavanje naše ožje in širše domovine.
Te dejavnosti so še danes osnovni namen
delovanja društva.

Na športnem področju so prisotne vse
panoge, ki jih gojijo upokojenci po celotni
Sloveniji. Najdaljši staž imajo balinarji in igralci
šaha. Sledijo jim igralci pikada, kegljači, strelci
in ribiči. Tudi reševalci križank so številni.
Kulturno so naši člani aktivni predvsem v
Kulturnem društvu Slavec. Z organizacijo
raznih predavanj s področja zdravstva in drugih
aktualnih tem želimo člane opozoriti na
možnosti, kako si pomagati, če rabimo kate -
rokoli pomoč. 

Velik poudarek daje društvo organizaciji
izletov in letovanj. Pričakujemo, da bodo
aktivnosti letos podobne prejšnjim letom.

Januar: Zbiranje prijav in vpis članov za
letovanje v Dalmaciji - Kaštel Štafiliči in za izlet
na Sardinijo.

Februar: Udeležba na proslavi ob kulturnem
prazniku in udeležba na slovesnosti ob odkritju
spominske plošče našemu rojaku, slikarju in
grafiku Vladimirju Makucu. Pustovanje v bifeju
Karavla. 

Marec: Predstavitev programa “Obstajam”
pod vodstvom VDC Stara Gora; ob 8. marcu
smo organizirali izlet v Istro; v petek, 24. marca,
smo pripravili letni občni zbor s kulturnim
programom in razstavo fotografij naših članov;
potekali so dogovori o organizaciji tečaja joge
za člane našega društva;

April: 8. aprila bomo organizirali tradicio -
nalni meddruštveni turnir v pikadu za ženske in

moške; meddruštveno briškulado; predavanje o
zdravju; pomladansko čistilno akcijo ter se
udeležili izleta na Sardinijo.

Maj: Organizirali bomo tradicionalni
balinarski turnir za ženske in moške; udeležili
se bomo Festivala za 3. življenjsko obdobje v
Ljubljani; razpisali zdravstveno sprostitveni
program v Fojnici in Laktaših ter izlet v
Slavonijo;

Junij: Udeležili se bomo športnih iger
upokojencev Severnoprimorske regije; srečanja
upokojencev Severne Primorske; izvedli izlet v
Slavonijo ter sprostitveni program v Fojnici.

Julij: Razpis zdravstveno sprostitvenega
programa v Laktaših.

Avgust: Tradicionalni izlet v neznano.
September: Letovanje v Dalmaciji - Kaštel

Štafiliči; aktivnosti ob krajevnem prazniku;
Oktober: Srečanje starejših krajanov v

sodelovanju s KS Solkan; pričetek tečaja joge;
zdraviliško sprostitveni dopust v Laktaših.

November: Udeležba na komemoraciji ob
dnevu mrtvih; martinovanje v bifeju Karavla,
tradicionalni Martinov izlet; udeležba na
srečanju starosta mali princ.

December: 31. decembra - silve stro vanje.
Program je obsežen, tako kot prejšnja leta.

Prepričani smo, da ga bomo izpeljali v celoti v
zadovoljstvo udeležencev in organizatorjev.

Božidar Markič, podpredsednik DU Solkan

Dedek Mraz obiskal solkanske 
upokojence

Prišel je december, čas, ko se oziramo nazaj,
hkrati pa tudi čas, ko gledamo v leto, ki prihaja.
To je čas, ko si damo obljube, zaobljube in iz-
menjamo voščila. Člani DU Solkan smo se
odločili, da se bomo od starega leta poslovili in
si zaželeli SREČNO prav na silvestrovo. V so-
boto, 31. decembra, smo se zbrali ob 19. uri v
prostorih karavle in si nazdravili s kozarčkom
penine. Že ob prihodu je bilo čutiti, da bo noč
nabita s pozitivno energijo. Vsi smo prinesli s
seboj le dobro voljo in lepe želje. V lepo
okrašeni dvorani nam je podjetje Pecivo postre-
glo z dobro večerjo, za ples pa je poskrbel naš
stari znanec Franko. Med pogovorom , s kate-
rim se človek s človekom prepleta, si ustvarja
bližino in toplino, smo postali družina in sku-
pina – postali smo mreža brez interneta (pov-
zeto iz misli Andreja Rozmana Roza: Nekaj ti
moram povedati), ob zvokih lepih melodij in ra-
janjem je čas minil, kot bi mignil. Nekaj minut
pred polnočjo pa je med nas prišel dobri stari

Za rojstni dan Soških elektrarn Nova Gorica velja 18. november 1947, dan, ko so

upravljanje elektrarn na Soči in njenih pritokih prevzeli slovenski oziroma jugoslo-

vanski strokovni delavci. Na območju Primorske je bilo takrat deset elektrarn s skupno

instalirano močjo 52 MW, ki so jih večinoma v obdobju med obema vojnama zgradile

italijanske elektriške družbe. Posebej velja izpostaviti elektrarni Doblar in Plave, ki

sta bili takrat največji in najmodernejši v Sloveniji, zgrajeni le malo pred začetkom

druge svetovne vojne. Skupaj z malimi elektrarnami sta proizvedli kar 40 odstotkov

celotne proizvodnje električne energije v Sloveniji. Sledila so leta vzdrževanja starih

in gradnje novih objektov. Leta 1975 je začela obratovati hidroelektrarna Ajba, leta

1984 hidroelektrarna Solkan, leta 1989 Zadlaščica. Ob koncu sedemdesetih let so se

začele investicije v male elektrarne in do leta 2005 jih je bilo zgrajenih oziroma pre-

novljenih kar štirinajst (Knežke Ravne 1, Idrija-Mesto, Pečnik, Marof, Cerkno, Tre-

buša, Blek, Jelenk, Mrzla Rupa, Planina, Bača, Knežke Ravne 2, Tolmin, Klavžarica).

Leta 1996 se je podjetje lotilo zahtevne gradnje elektrarn Doblar 2 in Plave 2, ki sta

začeli obratovati leta 2002, leta 2004 pa se je začelo v Avčah graditi prvo črpalno

elektrarno v Sloveniji, ki je bila dokončana leta 2009. V sredini leta 2016 se je pričela

gradnja tretje male HE na vodotoku Kneža, MHE Kneža. Investicija bo zaključena v

letu 2018.

V POKRAJINSKEM ARHIVU NOVA GORICA SO POSTAVILI RAZSTAVO OB 

70-LETNICI SOŠKIH ELEKTRARN NOVA GORICA

Letos mineva 70 let od podpisa Pariške mirovne pogodbe, s katero je bil del Primorske, ki je po prvi svetovni vojni spadal pod Italijo, priključen Jugoslaviji. S to pomembno
prelomnico sovpada tudi ustanovitev gospodarske družbe Soške elektrarne Nova Gorica. Ob tej priložnosti so v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica postavili razstavo Soške
elektrarne Nova gorica – 70 let. Razstava je na ogled v preddverju stavbe Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici od 15. februarja do 15. maja 2017

dedek Mraz s Snežakom. Kot otroci smo se ju
razveselili in sprejeli s pesmijo Siva kučma,
bela brada. Z iskricami v očeh, kot da bi se
vrnili v mladost, smo sprejemali darila izpod
novoletne jelke, ki nam jih je dedek Mraz delil.
Po obdaritvi pa je že odbila ura polnoč in na-
počil je čas, da smo si nazdravili in zaželeli
srečo v letu 2017 z željo, da se ponovno sni-
demo ob koncu leta. Zabava s pesmijo pa se je
nadaljevala kar krepko čez polnoč. 

Za prelepo silvestrovanje se moramo zahva-
liti našim donatorjem, in sicer: podjetju JUST
iz Nove Gorice, Ošteriji Žogica, DH Nova Go-
rica Piceriji Soča, Vati Miren, Mesnici Cijan Se-
molič,Trgovini Sončnica Solkan, Športni
trgovini Iglu šport Solkan, pa seveda dedku
Mrazu s Snežakom in članom Upravnega od-
bora DU Solkan. Posebna zahvala pa velja
našemu članu Rafaelu Lapanju za enkratno no-
voletno jelko, ki je krasila dvorišče karavle. 

rk

Arhiv Druøtva upokojencev
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V zadnjem, 5. nadaljevanju zgodbe o solkan-
skem železniškem mostu sem podrobno opisal,
kako je prišlo do porušenja velikega kamnitega
loka mostu z razponom 85 m, ki je veljal za naj-
večji kamniti lok na svetu. To se je zgodilo med
6. ofenzivo na soški fronti v jutranjih urah 9. av-
gusta 1917, ko se je avstro-ogrska vojska umak-
nila  na levi breg Soče in so njene inženirske
enote s skoraj tono ekrazita razstrelile glavni lok
mostu. V času znamenite in zadnje 12. ofenzive
na Soči, znane s prebojem fronte pri Kobaridu,
je 27. oktobra 1917 solkanski železniški most in
celotna Bohinjska železniška proga spet prešel
pod upravo avstro-ogrske vojske. Seveda zaradi
porušenega glavnega loka železniški promet po
solkanskem mostu ni mogel steči in bila je pa-
ralizirana celotna Bohinjska proga.

s postopnim napredovanjem gradnje proti sre-
dini mostu, kjer naj bi se obe polovici jeklenega
mostu združili v enovito konstrukcijo. Da se
med gradnjo oba jeklena dela ne bi zrušila v
Sočo, so ju morali podaljšati tudi v nasprotni
smeri, proti prevrnitvi pa so ju morali obtežiti s
težkim balastom. Tak balast so predstavljali prav
železniški pragovi, ki so jih kasneje uporabili pri
vzpostavitvi železniških tirov čez most.

Vse delavce, med katerimi je bilo tudi ve-
liko vojnih ujetnikov, so v okolici mostu name-
stili v 20 delavskih lesenih barak. Velik problem
je graditeljem predstavljala oskrba s pitno vodo,
ki so jo morali na drugi breg Soče spraviti s po-
močjo cevi, obešenih na jeklene vrvi.

Da so premostili 90-metrski razpon preko
reke Soče, so morali postaviti kar 183 m dolgo
jekleno konstrukcijo. Po združitvi obeh delov
so nato podaljške celotne jeklene rešetke odstra-
nili in preko Soče je ostal le njen osrednji del,
dolg 93 m. Teža tega dela mostu je znašala nekaj
preko 600 ton. Malo pred dokončanjem gradnje
si je gradbišče mostu ogledal tudi mladi avstro-
ogrski cesar Karel, ki se je na mostu mudil 5.
aprila 1917. Nedvomno je bila ponovna vzpo-
stavitev železniškega prometa čez most ena
glavnih strateških nalog poveljstva avstro-
ogrske vojske.

Že 23. aprila 1917 je bil izveden testni preiz-
kus mostu, ko sta čezenj prepeljali dve lokomo-
tivi s hitrostjo 40 km na uro. Železniški promet
je kmalu zatem stekel, seveda je bilo potrebno
čez most peljati zelo počasi in vsak prehod
vlaka je moral spremljati poseben kontrolor, ki
je preverjal stanje jeklenih delov in vijakov, s
katerimi so bili ti deli spojeni. 

Vojna sreča na soški fronti se je v letu 1918
spet obrnila in s kapitulacijo avstro-ogrske voj-
ske in premirjem konec novembra 1918 je most
prešel pod okrilje italijanske države in Italijan-
skih železnic. Na mostu je jeklena začasna kon-
strukcija ostala vse do avgusta leta 1927, ko so
pod njo Italijanske železnice zgradile nov kam-
niti lok, promet pa je po njej nemoteno tekel ves
čas gradnje kamnitega loka (1925 – 1927). Ita-
lijanske železnice so demontirane mostne dele
spravile na deponijo kot vojni plen.

Unikatnost jeklenega mostu v Solkanu
Postavitev začasnega jeklenega mostu tipa

Roth -Waagner je bil največji inženirski podvig
v prvi svetovni vojni. Tako velike razponske
konstrukcije ni pred tem še nihče postavil in
prav zato ta inženirski podvig zasluži posebno
pozornost. Presenetljiva je bila organizacijska
sposobnost inženirskih enot, ki so v izredno
težkih pogojih in zelo kratkem času zgradile
mostno konstrukcijo, ki je omogočala ponovno
vzpostavitev železniškega prometa po Bohinjski
progi. Prav pred kratkim sem se z dolgotrajnim
raziskovanjem gradiv dokopal do zapisa avstro-
ogrskega polkovnika v štabu inženirskih enot
inženirja Theodorja Broscha (Oberst des Genie-
stabes), ki je postavitev jeklene konstrukcije nad
Sočo v Solkanu uvrstil na prvo mesto med
inženirskimi dosežki avstro-ogrske vojske med
prvo svetovno vojno. Večjo jekleno konstruk-

cijo, vendar ne s tako velikim razponom, so po-
stavili tudi za železniški most čez Savo pred
Beogradom. Inženirske enote avstro-ogrske voj-
ske so nasploh igrale zelo pomembno vlogo pri
tehnični podpori delovanja kopenske vojske.
Prav inženirske enote so bile tiste, ki so organi-
zirale masovne vlakovne transporte v pripravah
na končno 12. ofenzivo na Soči, ko so za hitre
premike vojaštva, topov, streliva in ostale
opreme z drugih front angažirale kar tretjino
vlakov celotnega cesarskega vlakovnega parka.
Ta hitra mobilizacija in odlična logistična pod-
pora vojnim operacijam na terenu je bila
odločilna za tako velik uspeh na fronti in za bli-
skovit preboj fronte pri Bovcu in Kobaridu. 

S tehnično inženirskega vidika je bila posta-
vitev tako velike jeklene mostne konstrukcije v
Solkanu izreden izziv, ki je bil uspešno realizi-
ran. Nikoli prej in kasneje ni na slovenskih tleh
nastala tako kompleksna jeklena konstrukcija
tako velikega razpona. Posebnost gradnje pa je
bil, kot že omenjeno, konzolni način gradnje,
pri katerem je bilo potrebno sestaviti dvakrat
daljšo jekleno konstrukcijo, kot je bila kasneje
potrebna. Tudi v svetovnem merilu ne poznam
tako obsežnega inženirskega posega s tako ve-
likim razponom (90 m) pri postavitvi začasne
jeklene mostne konstrukcije. Že s tega vidika je
ta dogodek potreben posebne pozornosti. 

Drugo življenje solkanskega jeklenega mostu
Morda še bolj zanimiva pa je bila nadaljnja

in tudi končna usoda te jeklene mostne kon-
strukcije tipa Roth – Waagner desetletje in pol
po tem, ko je bila odstranjena iz Solkana. Pri ra-
ziskovanju pisanih zgodovinskih virov Italijan-
skih železnic sem našel dokumente, ki navajajo,
da se je leta 1941 v povsem drugačnih razmerah
prav taista jeklena konstrukcija spet pojavila na
drugem mestu na slovenskih tleh. Prav zani-
mivo je videti, kako se je nova zgodba te jeklene
konstrukcije iz Solkana odvijala. V povsem ne-
predvidenih okoliščinah se je drugo življenje
solkanske jeklene konstrukcije tipa Roth – Waa-
gner pričelo na znamenitem Borovniškem via-
duktu pri Borovnici na Ljubljanskem barju.

Borovniški viadukt, ki ga danes žal ni več,
je bil najznamenitejši in največji objekt na Južni

železnici od Dunaja do Trsta. Zgrajen je bil leta
1856, s svojimi 561 m dolžine in z dvema nad-
stropjema višine do 36 m je absolutno dominiral
nad Borovniško dolino. Bil je tudi drugi največji
tovrstni železniški viadukt v Evropi, pa tudi na
svetu, saj je bil zgrajen v zgodnjem obdobju raz-
voja železniških prog v Evropi. 

Ko je v začetku aprila leta 1941 italijanska
vojska vkorakala v zahodno Slovenijo, je jugo-
slovanska kraljeva vojska 10. aprila razstrelila
osem obokov borovniškega mostu. Promet po
viaduktu je bil povsem ustavljen. Italijanska voj-
ska, ki je 11. aprila že vkorakala v Ljubljano, je
takoj pričela z deli za ponovno vzpostavitev
železniškega prometa čez viadukt. Pripeljala je
inženirske enote, ki so z izredno intenzivnim
delom najprej odstranile ruševine pod mostom
in nato postavile tri visoke nosilne jeklene
stolpe, ki naj bi nosili glavno razponsko kon-
strukcijo, sestavljeno iz privijačenih jeklenih no-

Solkanski most – neznano o znanem
VI. del: 9 let jeklenega mostu čez Sočo v Solkanu (1918 - 1927)

Konzolni naœin gradnje provizorija Roth
Waagner, spomladi 1918

Oder 1926: ves œas gradnje novega loka (1925-1927) je promet po provizoriju tekel nemoteno 

Jekleno konstrukcijo so sestavljali inæenirji avstro-ogrske vojske, pomagali pa so tudi øtevilni vojni ujetniki, 1918

Borovniøki viadukt Roth Waagner: Italijanska vojska
je v dobrih dveh mesecih œez Borovniøki viadukt
postavila jekleni provizorij Roth Waagner, 1941

Zasilna obnova mostu z jekleno konstrukcijo
Generalštab avstro-ogrske vojske je zato na-

ročil svojim inženirskim enotam, da vzpostavijo
nad Sočo začasno jekleno rešetkasto mostno
konstrukcijo, ki naj bi povezala oba dela solkan-
skega mostu z enim samim razponom. Postopek
postavitve te ogromne jeklene mostne konstruk-
cije sem podrobno opisal v knjigi Kamniti veli-
kan na Soči, zato bom na tem mestu samo na
kratko opisal potek te zares veličastne gradnje,
poudarek pa želim dati novim dejstvom, ki sem
jih odkril po izidu te knjige.

Za postavitev začasne jeklene konstrukcije
tipa Roth – Waagner je bil konec novembra 1917
zadolžen stotnik Alphons von Ruttner. Skupaj z
dobro organiziranimi inženirskimi enotami se je
takoj lotil priprav in organizacije gradbišča. Naj-
prej so zgradili poljsko ozkotirno železnico od
južne goriške železniške postaje do mostu na
levem bregu Soče. Ta glavna preskrbovalna
oskrbna pot je omogočila transport nekaj tisoč
ton raznih materialov in orodij, potrebnih za po-
stavitev jeklenega dela mostu. Inženirske enote
avstro-ogrske vojske so razpolagale s celim od-
delkom za hitro obnovo mostov s hitro zložlji-
vimi jeklenimi deli, ki so tvorili končno mostno
konstrukcijo. Uporaba takih hitro sestavljivih
konstrukcij je bila v avstro-ogrski vojski znana
že nekaj časa in imeli so za to posebej izurjene
inženirske enote.

Največjo težavo graditeljem je predstavljalo
dejstvo, da je bil solkanski most v ravni liniji
samo nad osrednjim lokom, medtem ko sta bila
oba obrežna dela mostu v ločni krivini in je zato
primanjkovalo prostora za gradnjo oz. montažo
jeklenih delov. Obe polovici jeklene montažne
konstrukcije sta zato nastajali na konzolni način

silcev tipa Roth – Waagner. V dveh mesecih in
pol je italijanskim inženirskim enotam uspel ta
podvig in že 28. junija 1941 so slovesno spustili
železniški promet čez zasilno obnovljeni via-
dukt. Iz zapisa italijanskega inženirja A. De Do-
menicisa je razvidno, da je bil za večji del 180
m dolge železne nosilne konstrukcije s štirimi
razponi dolžin od 40m do 50 m uporabljen prav
tak material konstrukcije Roth – Waagner kot na
solkanskem mostu in je bil v lasti Italijanskih
železnic. S tem se je pričelo ne ravno dolgo
drugo življenje solkanskega jeklenega mostu.

Po kapitulaciji Italije je z viaduktom upra-
vljala nemška vojska. Zavezniške letalske sile
so si izbrale kot enega glavnih ciljev v Sloveniji
prav porušitev borovniškega viadukta. Od avgu-
sta 1944 pa do konca decembra 1944 si je sledilo
več zračnih napadov zavezniških letalskih enot
z letališč na Korziki. Dne 28. decembra je nekaj
natančnih zadetkov dokončno zapečatilo usodo
celotne jeklene premostitvene konstrukcije, ki je
zverižena padla na tla. Promet do konca vojne
po viaduktu ni bil več možen.

Po osvoboditvi so ostanke jeklene konstruk-
cije Roth – Waagner razrezali in odpeljali na
predelavo v železarno (verjetno v jeseniško žele-
zarno). Tako se je končala zadnja življenjska pot
te zanimive in edinstvene jeklene konstrukcije,
ki je na slovenskih tleh v obeh svetovnih vojnah
služila dvema različnima vojskama. 

Gorazd Humar
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Življenje v solkanskih mizarskih družinah,
drugi del

17

Mizarstvo po drugi svetovni vojni
Po koncu druge svetovne vojne, med

angloameriško vojaško upravo, so mizarji na
bərjači od Doljaka (ZMO) večkrat izdelovali
səz bərjuənu an muralu bərjarjə za plese na
prostem. Takrat se je na veliko plesalo, pelo,
veselilo in zabavalo, zato so šli bərjarji za med
v promet.

Sledila je obnova porušenih in požganih hiš,
ki so potrebovale stavbno pohištvo. Veliko je
delal v Brdih pri obnovi vrat in oken. Ko je pri
neki hiši montiral nova vhodna vrata, je rekel
gospodar: »Madokula, ma mi djəlajə golu.« V
modo je prišlo obnavljanje kuhinj (ena ali dve
kredenci, miza s stolicami, šaglar za pomivanje

Brat Julij je bil tatu pri delu v veliko pomoč.
Zvečer je obiskoval pripravljalno šolo, ki jo je
vodil učitelj Emil Zorn. Risanje je poučeval
profesor Elija Čuk, lastnik trgovine koles v
Raštelu, ki je učil na slovenski pomorsko-
trgovski akademiji v Kopru. Nekega dne je
prišel k nam prepričevat starša, naj fanta, ki tako
lepo riše, vpišeta na to šolo. Mama in teta pa sta
Julija nagovarjali, naj bo pameten in pomaga
očetu, ki težko preživlja številno družino. Delati
doma je vendar najbolje, saj lahko zjutraj malo
dalj pospiš, pa tudi lahko greš med delom po
kak prigrizek v kuhinjo. Na razstavi
industrijskih izdelkov v Idriji leta 1949 je brat
prejel prvo nagrado za leseno ohišje radijskega
sprejemnika, ki ga je izdelal po načrtih
radiotehnika Lada Močnika. Ta radio je za lep
denar kupil obrtnik Marjo Brumat.

Zaključek
Solkan, nekoč poseljen v glavnem s

kmečkim prebivalstvom, je v mizarstvu našel
odrešitev za tegobe, ki so spremljale ljudi brez
svoje zemlje in zaposlitve. Ugodno je vplivala
bližina mest, ki so bila idealno tržišče za
prodajo pohištva. Največje povpraševanje je
bilo pred pustom in martinovim, ko so se ljudje
največ poročali. Odprtje delavnice ni zahtevalo
večjih vlaganj, dovolj je bilo imeti primeren
prostor, bank in ročno orodje. Strojna obdelava
se je opravljala na strojih pri Ludviku
Gomiščku, kasneje pa na strojih Mizarske
zadruge pri Pjəravih (Ivan Jug) in drugod. Pri
Pjəravih je imel trgovino Enrico Crisa iz Trsta;
pri njem so mizarji kupovali materiale za
izdelavo pohištva. Njegov prodajalec nemške
narodnosti Franz Berger je šel solkanskim
mizarjem zelo na roko. Trudil se je govoriti
slovensko. Po polomu Italije septembra 1943 je
izginil iz Solkana, ker naj bi bil judovskega
porekla. Za skladovnico desk je omogočil, da so
skrili piščali svetogorskih orgel, ko so se
italijanski in nemški vojaki začeli utrjevati na
Sveti Gori. Les so mizarji kupovali tudi pri
trgovcu z lesom Bramo v Gorici. Čeprav so
kupovali material z menicami, ni bilo slišati, da
bi moral kak solkanski mizar zaradi dolga
zapreti delavnico.

Naš tata se je leta 1905 trudil delati tudi v
Mizarski zadrugi, ki so jo ustanovili v Solkanu,
a jo je po enem letu zapustil. Večkrat je
ponavljal, kako nekateri znajo lepo govoriti o
delu, ko pa se česa lotijo, imajo dve levi roki.
Zvečer v oštariji pər kuartini vina pa najbolj
glasno razlagajo, kaj vse so tisti dan naredili.
Upokojil se je z dnem, ko bi se moral s svojim
bankəm preseliti v Kombinat (tovarno
pohištva). Mizarji, ki jih je izučil, so imeli do
njega spoštljiv odnos in so ga včasih tudi
obiskovali. Z industrializacijo pa pohištveno
obrtništvo ni šlo v korak s hitrim razvojem in

razmahom pohištvene industrije. Vse to se je
odrazilo tudi pri izobraževanju mizarskih
mojstrov. Industrijska proizvodnja pohištva se
je namreč zadovoljila s priučevanjem
nekvalificiranih delavcev za ta poklic.

Mogoče ta zapis ne ustreza povsem naslovu
članka, ker sem se bolj osredotočil na življenje
v naši družini. Vsaka mizarska družina se je pač
po svoje trudila za preživetje in živela svoje
življenje. Vse pa so imele veliko skupnega in
lahko trdimo, da je prav njihovo mizarsko
znanje omogočilo osnovati eno največjih tovarn
pohištva v Jugoslaviji. Da je temu tako, naj
navedem pripoved gospe iz Branika, ki je
nedavno prenočevala v enem od hotelov v

Kuvajtu. Ko so prišli v sobo hotela, se jim je
zdelo pohištvo znano, zato so vprašali osebje,
od kod je oprema. Pri zajtrku je k njim pristopil
direktor hotela in jim povedal, da je pohištvo
izdelalo podjetje Meblo iz Jugoslavije,
posteljnino pa Čib Bovec in da so z videzom in
kvaliteto opreme nadvse zadovoljni.

Vrata zaporov so lepo pobarvana in skrbno
vzdrževana in še danes, po 70 letih, služijo
svojemu namenu. Posebno zanimivo je, da je
tata »pozabil« namestiti kljuko za odpiranje na
notranji strani vrat. 

Andrej Černe

Vir: Jako stara vas na Goriškem je Solkan, Zbornik
ob tisočletnici prve pisne omembe kraja, Solkan 2001 

Vrata zapora z notranje strani, foto Jurij Vidmar  

Vrata zapora z zunanje strani, foto Jurij Vidmar                                        

in odcejanje posode, vintla za mesit kruh ipd.)
Visečih omaric še nismo poznali. Ta oprema je
bila izdelana iz smrekovine ali jelovine, spojena
z zobmi((roglji). Moznike so takrat poznali le za
pritrditev nog pod omaro. .Pituərji so v svojih
delavnicah poštukali ves les s špatulu s krajdu ,
obrusili z najfinejšo cartu di veri, skrbno
pobrisali prah in nato pobarvali s svetlečo lak
barvo nežnih tonov. Največ dela so imeli
pituərji: Marjo Brumat, Alojz Hvalič, Oskar
Saksida  in Giorgetto Collenzini. Pri Korenu v
via Signiori so naročili kristalne šipe za
kredenco, jedkane ali peskane z vsemogočimi
motivi, od ravnih črt do podob ptic, srnjakov ipd.

Po priključitvi k Jugoslaviji sta skupaj z
mizarjem Antonom Petelinom dobila prvo delo,
naročilo za izdelavo zaporniških vrat z linico za
opazovanje zapornikov  v  pomožnih prostorih
vile pri Boltromeju v Žabjem kraju. Bartuelə -
pante je izdelal šlosar Vence z Opaldə
(Gomišček), ki je priskrbel tudi ključavnice.
Izdelavo vrat in okovja je budno spremljal
uslužbenec UJV. Ko je brat Julij vprašal očeta,
zakaj so deske vezane pravokotno druga na
drugo na vratih debele 9 cm, je rekel, da zato,
ker jih je težje rezati in dolbsti z nožem. To je
videl v goriškem zaporu, kjer je prespal eno noč.
Takrat so v Solkanu zabodli enega od vaščanov.
Policija je polovila in aretirala vse, ki so bili v
bližini in jih naslednji dan po zaslišanju
izpustila, razen enega. 

Uprava zaporov mi je te dni z veliko
naklonjenostjo omogočila, da sem si ta lesena
vrata v zaporu pri Boltromeju lahko ogledal, za
kar se jim zahvaljujem. Bil sem prijetno
presenečen nad pozornostjo, ki so mi jo izkazali,
tako da sem se kar težko poslovil od osebja.
Pomislekov med izdelavo brjarjev za zabavo
ljudi ali izdelavo vrat zaporov za zapiranje
lumpov ni bilo, pomemben je bil zaslužek.
Oznaka za besedo lump je veljala za zapornike,
ki so nameravali pobegniti čez  mejo v Italijo;
ali so bili mnogo premožnejši od drugih in niso
bili na pravi linji, pa tudi za zaprte duhovnike.
Ti zaporniki niso bili lumpi. Zaprti so bili po
sprejetih zakonih, ki jih je nekdo tako napisal.

Člani Rezbarskega, intarzijskega in resta-
vratorskega društva Solkan smo imeli 24. fe-
bruarja občni zbor v prostorih KS Solkan. Po
poročilih predsednika društva Jožka Markiča o
delu društva, predsednika nadzornega odbora
Ivana Kuka in predsednika častnega razsodišča
Jožka Kodelje je bilo ugotovljeno, da je društvo
v preteklem letu bilo zelo uspešno. 

Svoj redni program dela, ki vključuje delav-
nice za člane, vodenje mizarskega muzeja, izo-
braževanje, razstave, obiske članov in
strokovno ekskurzijo, je nadgradilo z razvijan-
jem zgodbe o mizarski dejavnosti, ki je v 150
letih zaznamovala življenja ljudi in postala del
solkanske in tudi novogoriške zgodovine. V
preteklem letu smo označili 64 hiš, kjer so bile
v Solkanu mizarske delavnice. Osnutek tablic -
obeležij so pripravili člani Izvršnega odbora
RIRDS-a v sodelovanju z Juretom Pošo, Matijo
in Miranom Brumatom in Vinkom Torkarjem.

O tem smo izdali zgibanko v slovenskem,
italijanskem, angleškem in nemškem jeziku s
kratko zgodovino solkanskega mizarstva, sez-
nam označenih starih mizarskih delavnic in
zemljevid Solkana z označenimi hišami, kjer so
bile stare mizarske delavnice.

Zemljevid in seznam hiš, označenih z mu-
zejskimi tablicami, je na ogled na oknu stavbe
»Stare solkanske mizarske delavnice« na Soški
ulici 31. Miran Brumat je o solkanskem mizar-
stvu in projektu označevanja hiš posnel izjemen
dokumentarni film. 

Zahvalili smo se donatorjem, ki so pri tem
projektu sodelovali: 

MONG, KS Solkan, TIC Nova Gorica,
Soške elektrarne Nova Gorica, Instrumentation

technologies d.d., Prealpi d.o.o., Sitografika
Branko Leban s.p., Fluks in decibel d.o.o., Pin-
tarsped transport in špedicija in Damjan Do-
minko. 

Posebej se za sodelovanje zahvaljujemo
Branku Brezigarju, ki je sodeloval pri pridobi-
vanju donatorjev in lastniki hiš oziroma njiho-
vimi zastopniki.

Za ta projekt je društvo RIRDS 9. decembra
2016 na jubilejni 30. prireditvi OGLEDALO
MOJEGA OKOLJA dobilo priznanje za ohran-
janje mizarstva v Solkanu. 

Društvo sodeluje z MONG, KS Solkan,
društvi v Solkanu: Turističnim društvom, Kul-
turnim društvom Slavec in Društvom upokojen-
cev, Krajevno skupnostjo Pevma-Oslavje-
Štmaver, Društvom Most Ajdovščina, UNITRI
Nova Gorica in VDC Nova Gorica.

Društvo RIRDS se ob tej priliki zahvaljuje
KS Solkan za podporo, članom IO društva za iz-
vedbo programa, mentorjem: Slavku Pipanu,
Denisu Serjunu, Miranu Munihu in Jožku Ko-
delji za pripravo in vodenje delavnic, Adrijani
Brumat za redno dežurstvo ob sobotah in nedel-
jah v »muzejski zbirki« in Božidarju Golobu za
pomoč kadarkoli.

Na občnem zboru je bil sprejet sklep, da se
imenuje Miro Bevc za skrbnico muzejske zbirke
STARA SOLKANSKA MIZARSKA DELAVNICA.

Potrjen je bil program dela društva za leto
2017, ki obsega delavnice za člane, izo-
braževanje, strokovne ekskurzije, razstave, obi-
ske članov in vodenje mizarskega muzeja. 

mb

Občni zbor RIRDS-a

Na obœnem zboru RIRDS-a, foto Marjan Polanc
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vanja le-teh. Žal so odpadki večkrat odloženi ob posodah in izpostavljeni vplivom vremenskih razmer, so tudi vaba
za nekatere živali, ki se tako prehranjujejo in v najslabšem primeru prenašajo patogene in druge bolezni. Marsikdaj
smo priča odloženim barvam, hidravličnemu olju, jedilnemu olju v bližini zabojnikov. Tako početje je nevarno za
okolje, pri morebitnem razlitju lahko krajanom zdrsne in se poškodujejo zaradi spolzkih tal. Pred kratkim smo po-
stavili namenske zbiralnike za zbiranje jedilnega olja (obvestilo na hrbtni strani položnic ter internetna stran
www.komunala-ng.si)

Zdravstvenim ter okoljskim vidikom lahko prištejemo še estetski vidik, ki kaže na nizko raven ekološke izo-
braženosti prebivalcev, ki odlagajo odpadke v bližini ekološkega otoka. Kazen za nepravilno oddajo odpadkov
znaša kar 1.400 evrov (11. in 37. člen Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov). Veliko naporov v ekološko oza-
veščenost namenjamo mlajši generacij, ki je ambasador tega znanja in ga prenaša na svoje bližnje. Na območju KS
Solkan je Komunala Nova Gorica d.d. v sodelovanju s KS Solkan grafično opremila zabojnike za mešane komu-
nalne odpadke, na katerih opozarja na nepravilno odlaganje odpadkov mimo zabojnikov. Ves trud bo zaman, če ne
bomo prav vsi poskrbeli za boljšo urejenost na ekoloških otokih.

Odlaganje odpadkov mimo zabojnikov
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
Sistem ločenega zbiranja odpadkov omogoča vsem uporabnikom pravilno odlaganje odpadkov
v namenske posode na ekoloških otokih. Veljavni odlok o zbiranju in prevozu komunalnih od-
padkov narekuje nekatera pravila oddajanja odpadkov in predpisuje globe v primeru neupošte-

V ZABOJNIK 

ZA KOSOVNE ODPADKE

LAHKO ODVRŽETE: 

pohištvo, kopalniško opremo,

vzmetnice, preproge, talne

obloge, športne rekvizite, vrtno

opremo, odpadno električno in

elektronsko opremo.

V ZABOJNIK 

ZA KOSOVNE ODPADKE

NE SMETE ODVREČI: 

gradbeni material, izolacijski

material, avtomobilske dele,

nevarne odpadke, 

tekstil in oblačila.

Kam kaj damo...
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Od 1. 12. do 31. 12. 2016 so darovali za časopis:
Radovan Grapulin, Majda Kodermac, Oskar Mi-
helj in Franko Zavrtanik.
V letu 2016 so darovalci skupno prispevali
4.206,17 evrov.
Vsem darovalcem, ki podpirate naš časopis,
iskrena hvala.

Zadnja stran

1001 - solkanski œasopis 31. marec 2017

Prepoznavanje 
solkanskih besed

20

Darovalci

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

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

KS SOLKAN 01284 - 6450831390

Na željo avtorja Jordana Kodermaca umikamo iz
objave napovedani članek Ob robu postavitve
spomenika generalu Boroeviću.

Uredništvo

Obvestilo

Obvestilo

Rešitve iz 91. številke
botə - čevlji
kadin - lavor
kandrejca - stolička
kartolina - razglednica
kucat - povračati
šufit - strop
tendə - zavese, ponjave
tinta - črnilo
validža - kovček

Povedi
Kajšnə dugə muštafə jəma tə djədc! 
Kako dolge brke ima ta dedec!
Ma ki je tuə za na məšədrənca od zelja!
Kakšna mešanica zelišč (za frtaljo) pa je to!
Ma kədaj odóprejə butjəgu? 
Kdaj bodo odprli trgovino?
Ma ki tá je prnesla škalonju? 
Kaj, ta (ženska) je prinesla nesrečo?

Nove besede
čeróu, čeróvi - črv, črvi
déjmo rečt - recimo
glih zdej - pravkar
jəmet - imeti
məšədrənca - mešanica, zmešnjava
pičót - zvit filc za vpijanje vlage

Dopišite številke, ki so jih pri tomboli 
zaznamovale spodnje besede:

Juštinč -
cibjə tacə -
gor an dol -
trombə Biščavə -
klobasə -
nono -

Tuə je blo tistə cajtə, kər sə záčənli dajet
pizjuənə.
Nunc Luiš (Frənce) je enkat sreču nunca Jošča
(Pepeta) an mu je reku: »Čo, ki vjəš, da dajejə
pizjuənə!«
» Ma kəkuə prideš do njəga?«
» Bašta, da ti grə adən za priču na kamún!«
» Ma ki bi šou ti mene za priču?«
» Zakí da ne!«
An sə šli na kamun an sə nardili vsə tistə kartə
za pizjuən. 
Za əncajt je Jošč vidu Luiža an ga je prašu: »Ki
si dobu pizjuən?« 
»Ja!« je reku Luiš. Jošč pa naprej: »An dosti si
primu?«
»Kar mi je pərtíkalo! « je vərgu uən an sə po-
smeju. 
Bol pole je pa Luiš vidu Jošča an ga je prašu:
»Ki si dobu pizjuən? An dosti si primu?«
»Tolko kukər ti!« sə je posmeju Jošč.

Aleš Komavec

Anekdota

Muzejski vlak tudi skozi Solkan
Vozi nas vlak v daljave  - ob smaragdni reki do
bisera Gorenjske. Pridite z nami.
ODHODI VLAKOV NOVA GORICA - BLED:
21. maj, 18. junij,  9. julij, 10. in 24. september,
zadnji 15. oktober 2017.
Posebna vožnja od Sredipolja do Kobarida z vo-
jaki avstro-ogrske in italijanske vojske in prika-
zom bitke pri Kobaridu bo 5. novembra 2017.

Evelin Bizjak 

Obvestila

Brezplačni vodeni ogledi Nove Gorice

Brezplačni turistični ogledi mesta so v organizaciji
Mestne občine Nova Gorica, vodi jih Evelin Biz-
jak s.p.
Zaželena predhodna telefonska rezervacija do za-
sedbe prostih mest: 040 577 255 ali po e-pošti: go-
rica.gorizia@gmail.com.
Več informacij je v prilogi in na spletni
strani: www.goriskastorija.si

5. marec, 10.00 -12.00 Mi gradimo socializem in
novo mesto, Bevkov trg, pri maketi Nove Gorice
12. marec, 10.00 - 12.00 Od Solkana do Nove
Gorice, Trg Marka Antona Plenčiča, Solkan
16. april, 10.00 - 12.00 Mesto na travniku in
občinska palača, Trg Edvarda Kardelja 1
23. april, 10.00 - 12.00 Meja, ki združuje, Trg
Evrope, Nova Gorica
2. julij, 10.00 - 12.00 Goriške vrtnice in bur-
bonke, Bevkov trg, pri maketi Nove Gorice
23. julij, 10.00 - 12.00 Slavni možje in žene Nove
Gorice, Bevkov trg, pri maketi Nove Gorice
30. julij, 10.00 - 12.00 Goriški Ikarus, Trg
Evrope, Nova Gorica
6. avgust, 10.00 - 12.00 Drevesa Nove
Gorice, Bevkov trg, pri maketi Nove Gorice
13. avgust, 10.00 - 12.00 Kje še lahko stojim z
vsako nogo v drugi državi?, Trg Evrope, Nova
Gorica
20. avgust, 10.00 - 12.00 Mesto mladih za
mlade, Bevkov trg, pri maketi Nove Gorice
19. november, 10.00 - 12.00 Zakaj je Karel X.
pokopan na Kostanjevici?, Kostanjevica, Nova
Gorica
3. december, 10.00 - 12.00 Bohinjska proga in
železniška postaja, Trg Evrope, Nova Gorica
Evelin Bizjak

Rešitev križanke iz 91. številke

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa
bo izšla 23. junija. Članke in fotografije je treba
oddati najkasneje do 28. maja na e-naslov: sol-
kanski.casopis@siol.net.. Slike naj bodo ločene
od besedila in opremljene s podnaslovom in av-
torjem fotografije. Posredujejo naj se v jpg for-
matu. Urednica: 040-754-905.

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

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

ISSN 2335-4143

Obvestilo

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. 
Zaželena je tudi kakšna anekdota.

K. Vuga

Novoletne obdaritve
starejših krajanov in skupin, ki potrebujejo našo
pozornost, so omogočili:

Cvetličarna Anita Flajs, s.p. Solkan
Natural Just, d.o.o. Nova Gorica
Rokmar, d.o.o. Nova Gorica
Trgovina Kukaj, Solkan
V vrtcu Julke Pavletič Solkan so starejšim
krajanom izdelali voščilnice.

Obdaritev starejših krajank
ob dnevu žena in materinskem dnevu je omo-
gočilo Vrtnarstvo Koršič iz Solkana.
V OŠ Solkan so krajankam izdelali voščilnice.

Zahvala sponzorjem KSS

Od korenin do cveta vrtnice
Gledališka skupina FACE, sekcija Kultur-

nega društva SLAVEC Solkan, se je vključila v
program ob 70-letnici Nove Gorice. V Kultur-
nem domu Nova Gorica bodo 26. maja ob 20 uri
odigrali gledališko predstavo Od korenin do
cveta vrtnice, ki jo režira diplomirana dramatur-
ginja Samanta Kobal.

Dogajanje posega v čas, ko se je postavljal
temeljni kamen za gradnjo Nove Gorice, sega
pa tudi v današnji čas, ko mesto išče svoje usme-
ritve za nadaljnjo pot. Prikazuje podobo ljudi,
katerih dom je na meji dveh popolnoma razli-
čnih držav. Je zgodovinski presek nekega mesta
in njegovih ljudi, slika različnih političnih ob-
dobij, ki so korenito zaznamovala ljudi na dolo-
čenem področju. Tematike se loteva humorno,
mestoma pa skuša pojasniti vse tisto, kar je
očem vidno, a vendar nikoli izgovorljivo. Pred-
stavo tvorijo štiri različne zgodbe, ki jih pove-
zuje rdeča nit. 

Igro bo popestril pevski zbor SLAVEC in
glasbeniki, ki bodo izvajali glasbo v živo.

Olga Srebrnič


