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solkanski časopis

Iz vsebine Krajevni praznik 2012 pod dežniki
Malo je bilo deževnih dni v leto-

šnjem poletju, toda komu smo se za-
merili Solkanci, da se je nebo odprlo 
ravno med našim krajevnim prazni-
kom? Vinko Torkar, ki mu gre zasluga 
za ureditev prireditvenega nastopa, je 
že v času pripravljalnih sestankov su-
mil, da bo nekaj narobe. »Enkrat bo 
moralo deževati in videli boste, da bo 
ravno za naš praznik,« je obračal gla-
vo levo-desno. Saj, imeli smo možnost 
selitve pod streho na kotalkališču, 
toda kaj, če so vse vremenske napo-
vedi obetale suh večer. In ko se je celo 
župan Matej Arčon pohvalil, da sta se 
patrom Bogdanom Knavsom priporo-
čila vsem višjih silam za lepo vreme, so 
vsi zadržki odpadli. Ker pa se vreme 
ni držalo napovedi in dogovora, se to-
krat lahko pohvalimo le s tem, da smo 
vsaj svečani del programa spravili pod 
streho (in pod dežnike), prijetno dru-
ženje na Placu pa je bilo hudo okrnje-
no. Škoda, saj je bila ponudba tokrat 
izjemno pestra in mikavna, krajanov 
in okoličanov pa ogromno.

Nadvse hvalevredna je bila pobuda, 
da se k oblikovanju gostinske ponud-
be povabi vse solkanske gostilničarje. 
Poleg tistih, ki so na Placu doma (Sol-
kanska klet in Soča) so se pridružili še 
Žogica in H&C kakor tudi Konzorcij 
solkanskih vinogradnikov. Slednji so 
pripeljali celo pravo prešo, jo napol-
nili s pravkar potrganim grozdjem in 
začeli stiskati sladki mošt. Žogica, ki 
je letos že morala priznati premoč vre-
mena in odpovedati prijetno gurman-
sko tekmovanje Kotlič in črepnja, se je 
tokrat želela vsem, ki junija niso prišli 
na njihov račun, oddolžiti s kuhanjem 
kotliča kar na trgu. Vse je bilo zami-
šljeno in nastavljeno za izjemen večer, 
člani policijskega pihalnega orkestra 
so zavzeli mesta, tudi Oto Pestner si 
je že ogrel glasilke in se pripravil, da 
nas z žametnim tenorjem zaziblje v sa-
njarjenje o dekletu črnih las in begavih 
oči, pa ga je dež spodil z odra. Žal je 
bil koncert na polovici prekinjen. Smo 
pa Otu s polglasnim brundanjem pred 
tem vsi skupaj pomagali, da sta si z 
mamo ostala prijatelja... 

Potem so poprijeli za inštrumente 
Kingstoni, varno skriti pod streho dru-
gega odra, in poskušali odgnati oblake 
s svojimi tropskimi ritmi. Zvočniki so 
doneli, da ni odmevalo samo od sose-
dnjih hiš, ampak tudi od Sabotina in 
Ženč, toda vsa ta glasba, med katero 
si moral kričati, če si se hotel s kom 
pogovarjati, je le še bolj zrahljala z 
vlago nabite oblake, tako da je prše-
nje kmalu prešlo v naliv. In potem so 
tudi najbolj vztrajni obupali, razglasili 

praznik za predčasno končan in dru-
ženje nadaljevali v najbližjih lokalih ali 
v okoliških kleteh. 

Saj, lepo je biti pameten po bitki in 
se pridružiti tistim, ki so bili ali posta-
li mnenja, da bi moral biti praznik na 
kotalkališču. Sam sem prepričan, da 
je bila odločitev za Plac povsem pra-

do svetovnega prvenstva kajakašev, ki 
bo prihodnje leto v Solkanu, postavili 
in uredili most za pešce in kolesarje 
čez reko Sočo, ki bi povezal levi breg 
z adrenalinskim parkom in kolesarsko 
stezo proti Plavam. Istočasno naj bi 
uredili tudi Pot na breg vključno s pre-
hodom čez železniško progo. S temi 
ureditvami bi Solkan postal eno izmed 
najlepših sprehajalnih in rekreacijskih 
središč v Sloveniji.

Na področju ekologije moramo 
omeniti izboljšanje odnosov z Livar-
no. Pojavili pa so se problemi s Sol-
kansko industrijo apna, ki je zaprosila 
za okoljevarstveno soglasje o obnovi-
tvi starega dela in razširitvi in preseli-
tvi proizvodnje v kamnolom. Poudari-
ti moram, da ni namen KS ovirati ali 
zapirati proizvodnjo. Zahtevamo le, 
da se to področje obravnava enotno 
in temu primerno uredi, tako da bo 
izključeno onesnaževanje za sedanje in 
prihodnje generacije. Z lastniki in sku-
paj z MONG bomo imeli v kratkem 
sestanek. Prepričan sem, da bomo 
poiskali tako rešitev, ki bo zadovoljila 
obe strani, predvsem pa odpravila vire 
onesnaževanja v kamnolomu.

Iz govora predsednika sveta KS Solkan Jožka Lebana

vilna. Nekaj dni kasneje, ko je bilo na 
tem prizorišču svečano odprtje evrop-
skega mladinskega prvenstva kajaka-
šev in kanuistov v slalomu na divjih 
vodah, se je Plac pokazal v najboljši 
možni luči. Kot zares enkratna kulisa 
za velike prireditve, kot pravi amfi- 
teater, ki goste širokogrudno sprejema 

in se jim radostno razdaja. Kaka ško-
da, da na tej »reprizi« ni bilo planin-
skih sirov, kotliča z golažem, preše s 
pravkar stisnjenim moštom. Priljublje-
ni »copy-paste« pač v vsakodnevnem 
življenju (še) ne deluje. Na žalost. Ali 
na srečo. Nam vsem skupaj pa – več 
sreče (z vremenom) prihodnjič! TG

Drage krajanke in krajani, dana-
šnji nagrajenci in vsi prisotni. Prisrčen 
pozdrav vsem v imenu KS Solkan in 
svojem imenu.

V veliko veselje mi je, da v naši 
sredi lahko pozdravim poslanko dr-
žavnega zbora gospo Patricijo Šulin 
in gospoda Mirka Brulca, državnega 
svetnika in župana MONG gospoda 
Mateja Arčona, načelnico UE Nova 
Gorica gospo Bojano Kompare, me-
stne svetnike, člane sveta KS Solkan, 
ravnatelja OŠ Solkan, predstavnike 
cerkve, zamejskih organizacij, spon-
zorjev, sosednjih KS, predstavnike na-
ših društev in vse prisotne.

Tradicionalni krajevni praznik Sol-
kana, ki se odvija vsako leto v prvih 
dneh septembra, smo tudi letos pri-
pravili na Placu  in je povezan s prire-
ditvami ob praznovanju 1011-letnice 
prve omembe Solkana. Že pred dana-
šnjim praznovanjem se je zvrstila vr-
sta prireditev, ki so zelo uspele, druge 
bodo v naslednjih dneh. Vedno bolj 
ugotavljamo, da so tovrstna srečanja 
pomembna, ker družijo krajane in jih 
medsebojno povezujejo. 

Člani sveta KS in raznih komisij 
so bili aktivni na raznih področjih. 
Pokrito kotalkališče bo nudilo boljše 
pogoje za delo športnikom, že zdaj pa 
smo prepričani, da se bo obneslo tudi 
za druge kulturne in zabavne priredi-
tve. Naša stalna naloga je tudi urejanje 
športnega centra Žogica. Letos bomo 
prepleskali vse stebre za luči, v nasle-
dnjem letu pa moramo zamenjati miv-
ko na odbojkarskem igrišču. Ob tem 
je treba posebej poudariti zelo dobro 
sodelovanje s SENG. Skupaj smo do-
segli, da ima KS Solkan stavbno pra-
vico nad tem kompleksom do leta 
2042. Poleg tega bodo še letos v okvi-
ru vzdrževalnih del ob brežini Soče 
začeli in v začetku naslednjega leta 
uredili pešpot od Kajakaškega centra 
do Žogice. V okviru občinskih planov 
o ureditvi Športne cone Solkan naj bi 

Precej del smo opravili na solkan-
skem pokopališču, vključno z zaključ-
nimi deli na žarnem delu. Uredili smo 
novo spletno stran. Želeli bi, da bi se je 
posluževalo več domačih podjetnikov, 
obrtnikov in drugih. Pohvaliti mora-
mo tudi mladino v Solkanu. Na startu 
kajak proge so se posebno ob vikendih 
nabrali kupi smeti. S postavitvijo lepih 
in vsebinsko zelo domiselnih tabel so 
dosegli, da je onesnaževanja bistveno 
manj. Zelo dobro sodelujemo tudi z 
zamejci. Sicer je prišlo do sprememb 
v organizaciji njihove lokalne uprave, 
vendar še nadalje sodelujemo z njiho-
vimi društvi.

Naj ob koncu omenim, da smo 
skupaj s Turističnim društvom izdali 
publikacijo Soukan an Sukenci v su-
kenščini. V njej je avtorica Katarina 
Vuga zbrala vse prispevke skupaj s 
slovarjem, ki jih je več let objavljala v 
solkanskem časopisu. Prepričan sem, 
da bo knjiga našla mesto v vsaki sol-
kanski družini. TD Solkan je izdalo 
tudi lep prospekt, ki nudi turistu prvo 
informacijo o kraju.

Nerešenih ostaja še naprej kar ne-
kaj stvari, od ureditve otroških igrišč 
do odkupa zemljišča na solkanskem 
trgu. Vse aktivnosti bodo odvisne 
tudi od materialnih sredstev, ki jih 
KS pridobi. Posebej moram poudariti, 
da so vsi člani sveta in komisij vedno 
pripravljeni pomagati pri realizaciji 
načrtov. Prav zato bi se jim tu posebej 
zahvalil za ves trud, ki so ga vložili v 
delo KS. Vse to pa bi težko realizira-
li brez pomoči MONG, s katero zelo 
dobro sodelujemo. Pomembno vlogo 
pri tem ima župan Matej Arčon, ki 
nam je s svojimi sodelavci večkrat pri-
skočil na pomoč.

Ob koncu čestitam vsem nagrajen-
cem, vsem prisotnim pa želim veliko 
lepih trenutkov na današnjem prazno-
vanju, čeprav nam vreme ni posebno 
naklonjeno. Praznujmo z mislijo, da ni 
vse v denarju, pa tudi ne v vremenu.

Glas, ki gre v deveto vas in se`e do srca-
Oto Pestner

Napovedane {tiri kaplje so postale naliv.

Ni vse v denarju, pa tudi ne v vremenu - 
Jo`ko Leban

KS Solkan
Koncerti, razstave, regata, pred-
stavitev knjige... res bogat program 
praznovanja KS Solkan. Vsega, zaradi 
zaklju~ka redakcije, celo zabeležiti 
nismo mogli.  
Poiš~ite se na straneh 3 in 4.

Krajše in daljše
Svetle pike, ki nam polepšajo vsak-
dan, in ~rne, ki ga zagrenijo. Da bi 
bilo prvih ve~ in drugih manj. 
na straneh 4 in 5

Dolgo vro~e poletje
Fotokronika pestrega dogajanja 
na So~i. Na bregu smo se son~ili in 
sen~ili, v vodi pa zganjali vragolije. 
Eni smo skakali in plavali po brzicah, 
drugi veslali in tekmovali. 
na strani 6

Obledele fotografije 1
Andrej ^erne se spominja tovarne v 
Podgori, kjer so delale tudi številne 
Solkanke in Solkanci. Zraven slika sol-
kanskega mostu med obnovitvenimi 
deli. 
na strani 7

Intervju
O prelomnem letu 1947, življenju v 
Gorici pred tem in v Solkanu kasneje. 
Med kruhom, piškoti in glasbo. 
na straneh 8 in 9

Obledele fotografije 2
Branko Maruši~ piše o o~etu Francu, 
predvsem o njegovih študijskih letih. 
na straneh 10 in 11

OŠ Solkan
Le nekaj dni naši otroci polnijo šolske 
klopi, pa se je že toliko zgodilo. 
na straneh 12 in 13

Upokojenci
Potepajo se naokrog samo zato, da 
na koncu priznajo, kako je najlepše 
doma. 
na straneh 14 in 15

Po doma~e
Smrt fašizmu – Brbal~u ~iku! 
na strani 16
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· REZBARSKO, INTARZIJSKO IN RESTAVRATORSKO DRUŠTVO SOLKAN ob  10. obletnici delovanja. Društvo 
s svojo dejavnostjo ohranja kulturno dediščino na področju rezbarstva, intarzij in restavratorstva ter z organiziranjem 
delavnic in predavanj o lesu želi razširiti prepoznavnost Solkana tudi izven njegovih meja.

· OLGA SREBRNIČ iz Solkana – za večletno aktivno delovanje na kulturnem področju, predvsem pa za večletno 
vodenje Mešanega pevskega zbora Slavec Solkan

· LOVRENC PERŠOLJA iz Štmavra – za večletno zgledno sodelovanje zamejskih Slovencev s KS Solkan 

Letošnji nagrajenci

Kako je pravzaprav človeku pri 
srcu, ko te vrnejo 40 let nazaj in 
pripravijo do tega, da se srečaš sam  
s sabo, »obenem pa imaš občutek, 
da razstavo postavljaš nekomu dru-
gemu, nekemu mlademu fantu, ki ga 
ni več?« To je uspelo Nevenki Bratuž 
iz KS Solkan, ko je prepričala Vinka 
Torkarja, da je naredil skok v mla-
dost in postavil na ogled dela, ki jih 
je ustvarjal v nekem preteklem času 
- času, ko je mladostna radovednost 
duha raziskovala lastna nagnjenja, 
dogajanje v družbi in okolici in vse 
to izrisala ali kako drugače dala na 
papir. 

Ni vsakemu podarjena sposobnost 
likovnega izražanja. 

Vinko Torkar je pri 23 letih čopič 
odložil (vpliv na to je imela tudi po-
litika, saj umetnikov tudi takrat ni 
nihče potreboval). Življenje mu je 
pokazalo drugo pot, ki je tudi pove-

zana z umetnostjo (za arhitekta so se 
vedno šolali ljudje, ki jim je risanje 
šlo dobro od rok), vendar  arhitektura 
velja kot področje tehnike, kar navse-
zadnje tudi je. 

V četrtek 30. septembra ob 19. uri 
na dvorišču KS Solkan, pod lipo, (ki 
smo jo zasadili v mandatu 2002-2006  
in pridno raste), nas je pred odprtjem 
razstave najprej s svojo umetniško in-
terpretacijo na harmoniki razveselil 
Dejan Vidovič. Vinko Torkar ni samo 
zasnoval razstavo sam, ampak nas je 
skozi razstavo v besedi popeljal kar 
sam.

Vinka Torkarja poznamo pravza-
prav vsi, lahko bi ga celo poimeno-
vali kar  »dvorni arhitekt Solkana«, 
saj je vedno in povsod pripravljen 
priskočiti na pomoč KS Solkan pri 
iskanju prostorskih in drugih arhi-
tekturnih rešitev za kraj. In to vedno 

brezplačno,  je v svojem nagovoru 
poudaril predsednik sveta KS Solkan 
Jožko Leban.

Razstavni prostor dvorane v stav-
bi KS Solkan žal ni velik, čeprav 
dvorana lažje zadiha skozi vrata, ki 
se odpirajo in jo s tem podaljšujejo 
na dvorišče, v zunanji svet, kar je 
tudi zasnoval arhitekt Torkar v letu 
2005/6. Prav zaradi prostora se je av-
tor odločil, da bo zgoščeval, prostor 
nasičil, tako da je že sama postavitev 
njegova kreacija.

Dela je avtor razstavil po letnicah 
nastanka, tako kot nam urni kazalec 
odmerja čas. V ta časovni obhod nas 
je najprej povabila realistično narisa-
na domača hiša in motivi iz Solkana, 
nato je postal izraz slik impresionisti-
čen. Impresionizem se je kot umetni-
ška smer pojavil v evropski umetno-
sti v drugi polovici 19. stol. Nastal  
je predvsem kot posledica potrebe 
po pomirjenju strastnosti in pretira-
vanj romantike in njene patetičnosti. 
Kratke, odrezane poteze osnovnih 
barv dajo vtis iskrenosti in živahno-
sti.

Kot je sam povedal, je rad po-
snemal Paula Kleea, še vedno njemu 
najljubšega slikarja, tudi Jacksona 
Pollocka in Andya Warhola ter  sku-
pino OHO.

Zadnja njegova dela so minimali-
stična, siva na belini, nekaj stavkov s 
pisalnim strojem, blizu niča.

Razstava se je pričela in tudi kon-
čala s sliko, ki je nastala iz dveh listov 
revije LIFE, na enem listu steklenica 
viskija, na drugem pa napis »modern 
art«.

V slikah mladega Vinka Torkarja 
je zaznati grozljivost uničevalskih 
posledic atomske bombe (značilna 
oblika gobe po eksploziji atomske 
bombe) do ikone uporništva Che 
Guevare in citatov iz Maocetungove 

Srečanje z mladeničem iz preteklosti…
Ob razstavi mladostnih likovnih del 1962-1970 arhitekta Vinka Torkarja

rdeče knjižice. Citat, napisan z rdečo 
kredo na bel list papirja, razmazan s 
hitrim potegom dlani, izraža prepri-
čanje mladeniča, za katerega avtor v 
zrelih letih pravi, da je bil zaprisežen 
maoist in anarhist obenem, kar je bi-
stroumni nesmisel.

V osmih letih ustvarjanja je nasta-
lo vsaj tisoč del, približno toliko jih je 
avtor tudi uničil. Vinko je  o sebi po-
vedal, da je rad risal že v osemletki, v 
dijaških letih je risal, packal, barval, 
izumljal, posnemal,…dolge samotne 
ure zaprt v svoji sobi. Tudi nalogo 
na maturi je opravljal iz slovenskih  
impresionistov.

Razstava v Solkanu je bila četrta 
po vrsti, prvo razstavo je imel kot 
gimnazijec v mladinskem klubu na 
kotalkališču pri železniški postaji in 
prislužil si je kratko, vzpodbudno 
vest v Primorskih novicah. V dru-
go je razstavljal že kot študent na 
hodniku Fakultete za arhitekturo v 
Ljubljani, tretja razstava pa je bila v 
prostorih bazena Ilirija, kjer je mla-
dinska revija Antena predstavljala 
mlade ustvarjalce. Lep uspeh za mla-
dega človeka!

Ne glede na to, da ustvarjalec 
v globokem premišljevanju preko 
poletja ni našel pravega smisla za 
razstavo, smo ga našli obiskovalci. 
Vsak avtor svojemu delu vdihne del 
duše, del sebe, razmišljanj in čutenj. 
In prav to je razgrnil Vinko Torkar 
pred vse, ki smo si razstavo ogledali 
in v razstavljenih delih začutili mla-
dega človeka, ki je vpijal vse, kar ga 
je obdajalo in  to prepojil z lastnim 
razmišljanjem in nadarjenostjo, kar 
pa je le osnova, ki se brusi skozi aka-
demijo. Ali kot je ob neki priložnosti 
rekel slikar in pedagog Franc Golob: 
Na platno damo tisto, kar nosimo v 
sebi. To smo mi!
Darinka Kozinc

V nedeljo, 9. septembra, je KS 
Solkan tako kot vsako leto ob krajev-
nem prazniku svojim krajanom in lju-
biteljem lepe glasbe podarila koncert 
sakralne glasbe s priznanimi umetni-
ki.

Lepo in sončno nedeljsko popol-
dne je privabilo v svetišče na Sveti 
Gori veliko poslušalcev, ki so zama-
knjeno prisluhnili glasbenim izvajal-
cem, kot bi čutili, da je sakralna glas-
ba prisluškovanje tišini sredi sozvočij 
in nas vabi k molitvi.

Zaradi nenadne bolezni prizna-
nega organista Gregorja Klančiča in 
tako tudi odsotne sopranistke Renate 
Vereš Klančič je bil program nekoliko 
okrnjen in spremenjen. Kljub temu 
je koncert odlično uspel. Gregorja 
Klančiča je nadomestila organistka 
Mirjam Furlan, za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo.

Znani glasbeniki so nas s čutečim 
in predanim izvajanjem sakralnih 
skladb domačih in tujih ustvarjalcev 
popeljali v svet duhovne lepote.

Glas baritonista Marka Kobala, 
prvaka in solista ljubljanske Opere, je 
mogočno donel pod oboki bazilike ob 
spremljavi citer Tomaža Plahutnika, 
enega najbolj znanih slovenskih ci-
trarjev. Rogist, samostojni umetnik 
Tilen Freyer Majaron in znani komor-
ni glasbenik čelist Edi Majaron sta ob 

Koncert sakralne 
glasbe na Sveti Gori

spremljavi organistke Mirjam Furlan 
pričarala mehko sozvočje in z zadnjo 
skladbo, Schubertovo Ave Mario, z 
občutnim izvajanjem vzbudila v po-
slušalcih vtis popolne skladnosti in 
neskončne lepote. 

Navdušeno občinstvo je nastopa-
joče nagradilo z burnim ploskanjem.

Naj ob zaključku uporabim še bese-
de papeža Benedikta XVI: »Sakralna 
glasba izhaja iz človekovih duhovnih 
potreb. Kjer človek hvali Boga, bese-
da sama ne zadošča. Pogovor z Bogom 
presega meje človeške govorice. Ta 
pogovor je že po svoji naravi pokli-
cal na pomoč glasbo, petje in glasove 
stvarstva.«
Majda Šturm 

Soška regata 
2012

Lepo vreme, krajša proga in manj 
udeležencev. Nekateri predlagajo pope-
stritev: veslanje proti toku ali odseke  
s hitrostnimi preizkušnjami. Foto: MP

Umetnik in njegova dela
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KS Solkan

Ja, res je, tisti lep poznopopoldanski 
torek, 28. avgusta, smo v dvorani nek-
danje karavle imeli priložnost slišati, 
kako zveni sočna sukenščina. V prepol-
ni dvorani smo lahko videli nasmeja-
ne obraze, ki so z zanimanjem sledili 
pripovedovalcem Katarini Vuga, Ani 
Zavrtanik Ugrin in Jerneju Zavrtaniku. 
Vsebina sočnih tekstov, kot so jih v do-
mači govorici obudili govorci, pripo-
veduje o nekdanjih časih, solkanskih 
posebnežih, šoli, nogometu, Gorenjem 
in Dolenjem koncu…

Zamisel o tem, da bi nastal zvočni 
zapis solkanskega narečja, ki bi služil 
lahko tudi kot protokolarno dari-
lo sveta KS Solkan, se je rodila že v 
mandatu 2000 - 2004. Zahvaljujoč 
slavistki Katarini Vuga in njenemu 
profesionalnemu prizadevanju so za-
čeli izhajati članki v sukenščini v 1001 
- solkanskem časopisu od leta 2004 
do 2012.

Zbornik Soukan an Sukenci u su-
kenščini je posvečen 1011. obletnici 
prve omembe Solkana in predstavlja 
dragocen dodatek zajetnemu sol-
kanskemu zborniku, ki je izšel ob 
1000-letnici prve omembe kraja. Na 
naslovnici zbornika, ki ima 83 strani, 
nas nagovori domača veduta: solkan-
ski most, ki se naslanja na Sabotin, 
nad njima bdi bazilika na Sveti Gori, 
modrozelena Soča pod mostom pa 

Govorili smo u sukenščini…
Predstavitev zbornika Soukan an Sukenci u sukenščini

hiti proti furlanskim nižavam. 
Avtorica Katarina Vuga si je zbor-

nik zamislila kot sprehod skozi po-
samezne dele Solkana od Goriščeka, 
Placa, Žabjega kraja do Dolenjega 
konca, priklicala v spomin vrsto nek-
danjih prodajaln in starih oštarij, ki 
so oživljale glavno solkansko cesto. 
Obudila je pestro podobo poklicev, s 
katerimi so se preživljali krajani, naj-
več pozornosti pa je namenila mizar-
jem in kmetom, saj sta bili mizarska 
obrt in kmetijstvo osrednji vir za ve-
činoma trd vsakdanji kruh. Vsakemu 
zapisu v sukenščini sledi tudi slovar-
ček. Zbornik bogatijo številne foto-
grafije, ki poleg pisane besede pričajo 
o nekih drugih podobah Solkana in 
ljudi. Albin Perko Binči, ki se nam na-
smiha v mladih letih s prve fotografi-
je, je na svojih likovnih delih ohranil 
marsikateri del Solkana, ki ga ni več. 
Fotografije, ki so jih prispevali kraja-
ni, se smiselno prepletajo z vsebino 
besedil in vizualno sestavljajo mozaik 
Solkana, ko je bila solkanščina še 
vsakdanja govorica ulice.

Podrobneje je predstavljen še sol-
kanski mizarski in kmečki besednjak 
ter karta domačih družin in njihovih 
nadimkov. Zborniku sta dodani dve 
zgoščenki  z zvočnim zapisom solkan-
skega govora, za predstavitev katere-
ga sta poskrbela Jernej Zavrtanik in 
njegova hči Ana Zavrtanik Ugrin.

Eden od Solkancev (ali pa tudi več) 
je pojamral, da danes skoraj ni sliša-
ti solkanščine, saj vsi govorijo samo 
gramatiko. Na predstavitvi zbornika, 
kjer je najprej vse zbrane pozdravil 
predsednik sveta KS Jožko Leban in 
obiskovalce povabil tudi na slovesnost 
ob krajevnem prazniku in na spre-
mljajoče prireditve, ki letos vsaka na 
svoj način predstavljajo pestro paleto 
ustvarjalcev na različnih področjih, 
smo se vrnili v neke druge čase. Jernej 
Zavrtanik nas je popeljal v leto 1933 
in povedal štorjo o Binčetu, Katarina 
in Ana sta nadaljevali s pripovedova-
njem, kako so hodili v solkansko šolo z 
Dolenjega konca, Jernej pa nas je nato 
popeljal v čas nogometne ekipe Volga. 
Z Dolenjega konca smo se potem pre-
selili na Gorenji in poslušali Ano, ki je 
pripovedovala o Goriščeku tako, kot 
ga je doživljala Lešica Brzonova.

Da so ime za Žabji kraj izbrali dru-
gi, je nadaljeval Jernej, nato je Katarina 
prebrala zgodbo o Pepču Koltiču in za 
zaključek smo se še nasmejali ob dveh 
solkanskih posebnežih, Francetu s 
Ščeden in Štefu Grmiču.

Ob zaključku je sledil še razgovor z 
avtorico o tem, kako se je pravzaprav 
lotila priprave zbornika, kaj jo je vo-
dilo pri oblikovanju in seveda, kako 
se je odločala pri reševanju zapisa sol-
kanskega govora.

Zbornik Soukan an Sukenci u su-
kenščini je plod ljubiteljskega dela 
prizadevnih  posameznikov. Avtorica 
je brez zahtev in pričakovanj za kakr-
šnokoli povračilo Solkancem podarila 
darilo neprecenljive vrednosti. Pozabi 
je iztrgala marsikateri izraz in marsi- 
kakšno sočno zgodbico, ki so si jo radi 
pripovedovali ljudje v Solkanu. Postavila 
je temelj za nadaljnje raziskovanje in 
nadgradnjo solkanskega govora.

Katarini Vuga gre zahvala in iskre-
ne čestitke, kar ji je ob zaključku z le-
pima šopkoma v imenu vseh Solkank 
in Solkancev izrekel predsednik sveta 
KS Solkan. Avtorica pa se je zahvalila 
vsem, ki so ji pomagali in sodelova-
li pri nastajanju zbornika, kajti le v 
sozvočju se rojevajo čudovite stvari. 
Posebno zahvalo je izrekla KS Solkan, 
ki je zbornik podprla.

Po predstavitvi se v lepem večeru 
nikomur ni mudilo domov, saj je bilo 
poskrbljeno za kozarček domačega 
vina in pokušino solkanskih jedi, ki so 
jih na pobudo Dorice Golob pripra-
vili krajani. 
Darinka Kozinc

Eni so po sukensko govorili ...

... vsi pa so se po sukensko mastili.

Pod tem naslovom je v Primorskem 
dnevniku 8. septembra 2012 izšel čla-
nek Vilija Prinčiča, upokojenega pro-
fesorja iz Gorice. Avtor je med dru-
gim zapisal:

»Vsaka vas ima svoj glas, pravi star 
slovenski pregovor. V minulih dese-
tletjih je ta trditev držala kot pribita, 
danes pa narečja marsikje tonejo v 
pozabo. Da bi se to ne zgodilo tudi 
s solkanskim narečjem, so v Solkanu 
pripravili knjigo v sukenščini, ki iz-
pričuje ljubezen Solkancev do svojega 
kraja. Če se prav spomnimo, je pred 
leti skoraj izbruhnila revolucija, ko je 
oblast želela ta kraj vključiti v Novo 
Gorico in malo je manjkalo, da bi 
ime Solkana izginilo z vseh kažipo-
tov in zemljevidov. Kot je znano, je 
Solkan - podobno kot Gorica - leta 
2001 praznoval tisočletnico prve pi-
sne omembe.

Pred nekaj dnevi so v nabito polni 
dvorani na nekdanji karavli predstavi-

Oda »sukenščini«
li zanimivo knjigo Soukan an Sukenci 
u sukenščini. Gre za publikacijo, ki jo 
je ob krajevnem prazniku in ob 1011. 
obletnici prve omembe kraja izdala 
Krajevna skupnost Solkan. Avtorica 
zanimive knjige je učiteljica slovenske-
ga jezika Katarina Vuga. Zanimivost 
knjigice je v tem, da je razen predgo-
vora v celoti napisana v solkanskem 
govoru. Poleg avtorice sta o knjigi in 
o jezikovni dediščini obsoškega kraja 
spregovorila še Jernej Zavrtanik in 
njegova hči Ana, ki sta v pristni sol-
kanščini prebrala več zgodb. V knji-
žni slovenščini je govorila le mag. 
Darinka Kozinc, ki je povezovala res 
prijetno zasnovan kulturni večer. Kot 
je povedala avtorica, knjigica ni hotela 
biti nekak zgodovinski izsek Solkana, 
ker so o tem že pisali zgodovinarji in 
drugi avtorji. V glavnem gre za pripo-
vedi domačinov iz raznih obdobij in 
načinov življenja, ki so zaznamovali 
Solkan in Solkance.«... drugi so zbrano poslušali ...

Zasluženi šopek Katarini Vuga

Zbornik je dragocen zapis o Solkanu 
in njegovih prebivalcih. Prav zato 
naj bi našel pot v vsako solkansko 

hišo. Dobite ga za 10 evrov na sedežu 
Krajevne skupnosti Solkan. Prodaja 

poteka preko TD Solkan.
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Krajše in daljše

Med urejanjem vodnega zajetja na pobočju Škabrijela smo stalni in občasni 
planinci dobili možnost, da se ravno sredi poti osvežimo z izvirsko vodo. 
Posebna zahvala gre pobudniku postavitve Ivu Hvalici in vsem, ki so njegovo 
pobudo podprli in izvedli.

Občina po meri invalidov je naziv, 
ki ga želi to jesen pridobiti  Mestna ob-
čina Nova Gorica. Potem ko sta bila v 
letu 2011 izdelana Analiza o položaju 
invalidov v MONG ter Akcijski načrt 
za obdobje 2012 - 2015, je MONG 
26. marca 2012 podpisala listino o 
vključitvi v projekt Občina po meri 
invalidov, ki ga vsako leto razpisuje 
Zveza delovnih invalidov Slovenije. 
Poleg MONG in Zveze delovnih in-
validov Slovenije je listino podpisalo 
še Društvo invalidov Goriške, ki ima 
vlogo koordinatorja med invalidskimi 
organizacijami, Mestno občino Nova 
Gorica, inštitucijami in podjetji javne-
ga značaja in podjetji, ki potencialno 
zaposlujejo invalide. Cilj projekta je 
izenačevanje življenjskih in delovnih 
pogojev za invalide. Če smo doslej bili 
prepričani, da so arhitektonske ovire 
še tista dolžnost, ki je družbi preosta-
la v odpravo, je projekt pokazal, da 
bo treba postopoma pristopiti tudi k 
odpravljanju senzoričnih ovir. Rešitve 

Sprašujem se, kdo so ti ljudje ... ti-
sti, ki jih zadnje tedne prepoznavam 
po malomarno odloženih smeteh in 
brezbrižno razmetanih ogorkih ob 
Soči. V juliju smo Solkanci in tisti iz 
okolice namenili prav naravi poseben 
dan. Za celo popoldne smo namreč 
postali močnejši in večji od malomar-
nih odlagateljev in veliko bolj skromni 
v svoji dobrovoljnosti - popoldne smo 
namreč spremenili v dobrosrčno ak-
cijo - v opozorilne table s toplim spo-
ročilom, prelepo soško obrežje smo 
očistili in smeti so se znašle v velikih 
črnih vrečah.

 Tako, skupek dobre volje in do-
brih ljudi se je v končni obliki izkazal 
kot velikodušen prispevek h krajevni 
specialiteti. Z dobrovoljnim denarnim 
prispevkom krajevne skupnosti smo z 
roko v roki korakali z domiselnimi 
idejami in mladostniško kreativnostjo 
... S tablami za ljudi, ki mečejo smeti, 
smo hoteli v dolgo pozabljeno tradi-

Kdor čaka, dočaka. In smo dočakali. 
V Solkanu smo potrebovali kar 

nekaj let, da se je zamisel o dramski 
skupini udejanjila. Kulturno društvo 
Slavec Solkan oziroma predsednica 
Olga Srebrnič je dramsko skupino 
registrirala že leta 2005. Skupina pa 
se je aktivirala šele letos in predlagali 
smo poimenovanje DRAMSKA SKU-
PINA FACA Kulturnega društva Sla-
vec Solkan.

Skupino vodi in režira Milan Vodo-
pivec, stalni igralec Slovenskega naro-
dnega gledališča Nova Gorica. Naša 
prva izvedba je komedija EVROFAKS 
3000, avtorsko delo režiserja z im-
provizacijami igralcev. Režiser je ko-
medijo priredil po igri Univerzalci, ki 
je nastala v okviru UNITRI in je bila 
odigrana lani na karavli v Solkanu. 

Tema je sodobna, satirična. V učil-
nici na Evrofaksu se znajde nekaj po-
sameznikov, ki bi radi registrirali svo-
jo obrt in pridobili diplomo za 300 
evrov pri profesorju, ki je diplomiral 

Dramska skupina FACA

v Sarajevu. Vsak po svoje predstavlja 
zdolgočasenemu profesorju svoj pro-
gram, plod bujne domišljije, ki prije-
tno zabava gledalce.

Zanimivost komedije je preple-
tanje različnih govorov, od knjižne 
do krajevne govorice. Solkanščino 
poustvarja Zofka Nanut kot oštirka 
Juta, Darko Obid se kot gozdar Maks 
izraža v trdi govorici Baške grape, v 
pretirani knjižni govorici se predstavi 
nališpana pastirica Rožica, ki jo od-
igra Olga Srebrnič; Marjan Brumat 
igra duhovnika, da bi tako ukrotil 
svojo jezično ženo Mafaldo (Marta 
Bizjak), njej pa godi, da bo pri mašah 
trikrat na dan pobirala ofer; butegar-
ka Francka (Gabrijela Golob) bi rada 
postala šlogarca, umetnica Dorote-
ja (Darinka Marinič) želi registrirati 
svojo žensko obrt, Lidija Vončina kot 
televizijska napovedovalka bi med 
drugim ukinila tudi poročila, da se 
ljudje ne bi po nepotrebnem vzne-
mirjali….

Varujmo Sočo

cijo odnašanja odpadkov vnesti novo 
razumevanje in nesebično spoštovanje 
do našega okolja in veličastne lepote 
narave. Sprašujem vse tiste, ki vsak 
dan zvedavo in pozorno korakate po 
bregovih zelene lepotice ... Mar dobra 
volja ne izvira iz lepega okolja? ... In 
tiste, ki z malce manj spoštovanja na-
ravo nagrajujete z razkošno smrdljivo 
pločevinasto obleko ... mar ne veste, 
da Kar storiš, to dobiš!

Ko se za trenutek ali dva ozremo 
v naravo, ugotovimo, da bi z nesebič-
nim sočutjem in iskrenim spoštova-
njem lahko prispevali k popolni sesta-
vljanki nepopisne lepote in veličastne 
naravne danosti. Brez pritiska, brez 
obveze ... s preprosto dobro voljo 
lahko nastane veliko več kot le čistil-
na akcija za en dan. Lahko se ustvari 
zavest, ki radovoljno preseže organi-
zirano dejavnost in rodi ljudi, ki ne 
mečejo smeti!
Kaja Milanič

MONG kandidatka za 
občino po meri invalidov

le-teh so pa velikokrat v nasprotju z 
rešitvami za gibalno ovirane. Tako so 
npr. izenačitve nivojev pločnika s cesto 
prava past za slepega in slabovidnega, 
če niso zagotovljena opozorila. 

Ena izmed dobrih plati projekta 
je, poleg raznih arhitektonskih in sen-
zoričnih izboljšav, da je zbližal inva-
lidska društva, ki zdaj sodelujejo za 
skupni cilj. Posebej je treba poudariti, 
da se je v Mestni občini Nova Gorica 
povečala odzivnost pristojnih služb. 
Večina invalidskih organizacij na se-
vernem Primorskem izraža zadovolj-
stvo ob izvedenih nalogah, posebej pa 
smo ponosni na to, da bodo pristojne 
invalidske organizacije sodelovale pri 
načrtovanju prihodnje prenove me-
stnega središča. Ponosni smo tudi na 
to, da bo Nova Gorica postala mesto 
varnih poti. 

Kraj Solkan predstavlja s svojo 
kulturno dediščino za sodelavce na 
projektu dodaten izziv, saj zahteva po-
seben pristop do objektov, ki so pod 

spomeniškim varstvom. Predstavlja 
arhitekturo, ki bo dobra osnova 
za iskanje rešitev v okolju starejših 
zgradb, ozkih ulic, pri premagovanju 
stopnic.... Primere rešujemo za vsak 
objekt posebej. V Solkanu bomo izo-
blikovali drugačne rešitve kot v ožjem 
mestnem jedru Nove Gorice. Občina 
po meri invalidov smo ljudje s srcem 
in dušo. Veliko se je med izvajanjem 
projekta spremenilo. Predvsem vidi-
mo spremembe v glavah ljudi, ki in-
validov ne jemljejo več kot dodatno 
breme, kot sinonim  za težave. V tej 
smeri smo bogatejši kot lastniki mul-
tinacionalk, multimilijarderji. Invalidi 
verjamemo v človeka.

Ker letos na pridobitev listine 
Občina po meri invalidov računajo 
kar tri občine, poleg Nove Gorice 
še Ptuj in Murska Sobota,  vam po-
lagamo na srce: Držite pesti za Novo 
Gorico!

Projektni svet OPMI

Odmor izkoristi akviziterka Lidija 
Bensa, ki ponuja svoje zvarke proti 
tegobam in za pomlajenje. Sleparijo 
pa zavoha detektiv (Silvan Madon), ki 
pride po profesorja (Ivan Jedrlinič)  in 
ga odpelje na varno. Sanje o diplomi 
se v hipu poderejo. Mama, ki je sina 
gozdarja Maksa poslala na Evrofaks, 
da bi si našel nevesto, pa razočarana 
privozi na prizorišče z mopedom brez 
vozniškega dovoljenja, ima pa vinjete, 
s katerimi zamoti policaje. 

Igralci pri ustvarjanju likov zabava-
jo gledalce in se tudi sami med izvaja-
njem sproščeno smejejo. To je kome-
dija za vse, ki si želijo polepšati večer.

Doslej smo predstavo EVROFAKS 
3000 odigrali najprej v Šempasu, nato 
v Desklah, ob občinskem prazniku pa 
v Novi Gorici.

Milan Vodopivec že pripravlja 
nadaljevanje komedije z naslovom 
ČAKALNICA, ki se ji boste lahko na-
smejali pred novim letom na karavli v 
Solkanu. NZ, KV

  

Osvežitev med vzponom na Škabrijel
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Krajše in daljše

Solkanski mejni prehod z mitnico sredi ceste trdovratno kljubuje določilom 
schengenskega sporazuma, da je potrebno cestne ovire v nekaj letih po  
vstopu v klub držav, kjer se kontrole potnikov opravljajo le na zunanjih mejah, 
odstraniti. Če država nima ne volje ne denarja, da bi to storila, bodo morali za 
odstranitev tovrstnih anahronističnih objektov poskrbeti občani sami. Upamo, 
da obstaja boljši način kot zaletavanje vanje z avtom. Vsekakor: velika črna 
pika ob vstopu v naš kraj – in našo državo. TG 

Natanko pred enim letom smo hvalili mlade, ki so počistili in z domiselnim 
grafitom opremili solkansko železniško postajališče. Toda potniki so le malo 
časa lahko uporabljali ta prostor. Prisvojil si ga je brezdomec Maks, ki si je v 
njem uredil domovanje. Vse, kar je potreboval, je opravljal v enem prostoru. 
Spal, jedel in se iztrebljal. Po protestih zaradi neznosnega smradu so potem na 
vrata pritrdili mrežo, toda pred tem so pozabili prostor očistiti in razkužiti, 
tako da še vedno oddaja neprijetne vonjave in odganja še tiste redke potnike, 
ki bi tu stopili na vlak. Mimogrede, SŽ oddajajo prostor z električno napeljavo, 
toda brez vode v najem. Na spletni strani so zapisali, da naj bi bil primeren za 
skladiščne prostore in obrt, vrednotijo pa ga 3 € na kvadratni meter, kar bi 
glede na velikost prostora zneslo skoraj 120 € na mesec. TG

Turistično društvo Solkan je v so-
delovanju s Kulturnim društvom Sla-
vec Solkan pripravilo na Placu štiri 
julijske večere Petek pri vodnjaku.

 Prvi petek v juliju se je v prijetno 
ohlajenem ozračju predstavila Fol-
klorna skupina UNITRI Nova Gorica 
pod vodstvom Marije Kapušin in ob 
spremljavi harmonikarja Gregorja 
Zajca. S solopetjem nas je ob spre-
mljavi harmonikarja Miloša Mozetiča 

Julijski petki ob vodnjaku v Solkanu

očarala Mirjam Sardoč. Za družaben 
zaključek so folkloristi povabili k ple-
su še gledalce, enega za drugim, in trg 
je res oživel.

Drugi petek se je predstavila fol-
klorna makedonska skupina Tince iz 
Deskel in orkester iz Rožne Doline. 
Nastop plesalk je gledalce navdušil. 
Orkester iz Rožne doline pa je s svo-
jimi skladbami dal temu večeru piko 
na i.

Obeležja meje prepočasi izginjajo

Nova vezna pot
Skalnica je gorela

Postajca za brezdomce

Po zaprtju železniškega prehoda na Veliki poti v Solkanu se stari in novi uporabniki le težko sprijaznijo z neprimerno 
daljšo potjo mimo Livarne. Tako je »udarniško« nastala nova vezna pot med Veliko potjo in Potjo na Breg, ki se je 
poslužujejo predvsem kmetovalci, v sušnem vremenu pa tudi drugi. TG

Ko je gorelo na Skalnici, so na pomoč kopenskim gasilcem priskočili zračni, ki 
so s helikopterji in canadairi pomagali gasiti požar. Ujeli smo »vodno bombo« 
canadaira, ki je izvajal prave akrobacije nad grebenom, da je odvrgel vodo 
ravno tam, kjer je bilo najbolj potrebno. Po treh dneh dela v težkih razmerah 
je bil požar pogašen. MP

Tretji petek so se predstavile ple-
salke društva NEFES iz Branika z 
orientalskim plesom. Večer ob plesu 
orientalk v svetlikajočih se oblačilih je 
bil čaroben. Otroški telovadci so imeli  
zanimiv nastop. Trio družine Faganel - 
Julica, Ana in Matej so popestrili pro-
gram s kitaro in lepim petjem. Večer 
je dopolnil solist Dominik Vodopivec 
ob spremljavi kitare. 

Četrti petek so nastopile kitaristke 
Kulturnega društva Slavec Solkan in 
inštrumentalna skupina ŠKABRIJEL, 
ki je poskrbela, da je bil zadnji petkov 
večer najdaljši, saj se je pesem ob zvo-
kih inštrumentov razlegala do 22. ure. 

Pokroviteljem prireditve - resta-
vracija Solkanska klet, Picerija Soča, 
Kava Bar Memmedi, Turistično dru-
štvo Solkan in KD Slavec Solkan - se 
zahvaljujemo za pogostitev nastopajo-
čih in za organizacijo čudovitih veče-
rov. Veliko zasluge za izvedbo teh ve-
čerov imata predsednica KD Slavec in 
predsednik TD Solkan, ki si zaslužita 
posebno pohvalo. Številni obiskovalci 
petkovih večerov nam povedo, da si 
krajani Solkana želijo kulturno oži-
vljen poletni Plac.
Olga Srebrnič

Odprtje mladinskega EP v kajaku

Solkanski Plac je bil nabito poln 
med predstavitvijo reprezentanc iz 
27 držav, ki so se prišle pomerit v 
slalomu na divjih vodah. Teden prej 
je bila podobna prireditev na Trgu 
Evropa, kjer so zabeležili začetek pr-
venstva v spustu. Tam je pel Magni-
fico, pri nas pa Kreslin, ki je besedilo 
ene svojih pesmi tako spremenil, da je 
skupaj z zbranimi pel, kako je prišel 

“iz Goričkoga v Solkan”. Najbolj-
ša domačinka na tekmovanju je bila 
Anja Kancler, druga v spustu in šesta 
v slalomu. Gostili jo bomo v naslednji 
številki.

Prvenstvo in spremne prireditve so 
privabile mnoge. Organizatorji niso 
pozabili na nič, razen na priložnost, 
da bi množici mladih tekmovalcev in 
njihovih spremljevalcev razdelili pro-

mocijsko gradivo o smaragdni reki, 
Solkanu in Novi Gorici. Pa ravno le-
tos, ko je Turistična zveza – TIC Nova 
Gorica izdala privlačen prospekt Peš 
po Novi Gorici in Solkanu! Naslednje 
leto bo na Soči pod Solkanom člansko 
svetovno prvenstvo: da ne bi pozabili 
še takrat! 

TG, (Foto: Aleš Srnovršnik)

^ar tiso~ in ene no~i ob solkanskem vodnjaku
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Dolgo vro~e poletje

Foto: Marjetka Plesni~ar
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Obledele fotografije

Iz razpoložljivih virov izhaja, da 
se začnejo ustvarjati prvi pogoji za 
organiziranje delavstva z osnovanjem 
večjih obratov in tovarn. Pred tem se 
za naše kraje omenja poleg kmetijstva, 
živinoreje in gozdarstva le delo za la-
stne potrebe (predelava hrane, tkanje 
blaga, svilogojstvo, v Tolminu izdela-
va žebljev, v Mirnu čevljarstvo, v Sol-
kanu in Krminu mizarstvo, v Renčah 
zidarstvo, v Lokovcu kovaštvo, na 
Krasu obdelava kamna, ipd.)

Leta 1819 prenese Tržačan Cristo-
fer Ritter rafinerijo sladkorja iz Trsta 
v Gorico. S težkimi vozovi s konjsko 
vprego in napisom 'Görzer Zuccher' 
razpošilja sladkor po celi Avstro-Ogr-
ski. V rafineriji je bilo zaposlenih do 
275 delavcev, med njimi veliko Slo-
vencev.

Leta 1828 je združenje tržaških tr-
govcev v Ajdovščini zgradilo tekstilno 
tovarno. V letih 1846 – 1847 zgradita 
tržaški družini Ritter in Rittmeyer pre-
dilnico in tkalnico ob Soči v Sračcah. 
Tovarna je bila zgrajena na opuščeni 
tovarni papirja, žagi, mlinu, predelo-

Tekstilna tovarna in predilnica v Sračcah v Podgori

Tovarna v Podgori, avtor slike: fotografski studio Augusto Marangon iz Gorice, slika je iz arhiva Bruna Planiš~ka, Števerjan. Zgoraj levo vidimo solkanski `elezniški most sredi obnovitvenih del, ki so potekala leta 1927 - pove~avo 
objavljamo spodaj. ^e dobro pogledamo, lahko vidimo tudi, kako se kadi iz Frna`e. Cerkev na Sv. Katarini še stoji, pobo~ja hribov so še gola.

valnici kož, ipd. lastnika Brunnerja iz 
Trsta. Tovarna je šla v stečaj leta 1927 
pod imenom BRUNNER zaradi na-
sprotovanja italijanskega kapitala av-
strijskemu.

Tekstilna tovarna v Sračcah je ime-
la prav verjetno vpliv na to, da je leta 
1872 družba PFEFFER & COMP v 
Solkanu osnovala obrat za predilnico 
odpadkov svile. V njej je dobilo za-
poslitev 200 žensk in 60 moških. Po 
vsej verjetnosti je bila locirana nekje 
ob Soči (mogoče na jezu). V Solka-
nu in okolici je bilo veliko murvinih 
dreves, da so lahko kmetje z listjem 
hranili kavalirje  (sviloprejke), ki so se 
zapredle v kokone (svilen zapredek). 
Te so, ko so bili godni, poparili, da 
so uničili gosenico v njem. Če se to 
ni opravilo dovolj zgodaj, se je iz go-
senice razvil metulj, ki je prevrtal ko-
kon in ni bil več uporaben za prodajo, 
saj se iz njega ni dalo odviti nepreki-
njene niti. Po drugi svetovni vojni je 
Solkan z okolico po pridelavi koko-
na zavzemal tretje mesto v goriškem 
okraju. Sviloprejstvo se je opravljalo 

vse do leta 1960, ko so najlonske niti 
izpodrinile svilo. Leta 1929 so na 
Goriškem našteli 26.000 murvinih 
dreves, leta 1950 pa le še 6000. Po 
pripovedovanju Jožefa Čubeja - Pe-
pita Komandiča so sviloprejke gojili 
tudi na njihovi kmetiji. Starejši možje 
so povedali, da je bil letni prihodek 
od sviloprejstva enak vrednosti paru 
volov. V Solkanu je še danes veliko 
murv. Ena je še vedno na placu v Ran-
ku, (ob opuščeni stavbi Vino Gorica), 
ki še ima murvice. Pepi Komandič je 
še povedal, da ga je nekoč oče poslal 
h kovaču Školjavcu (na Cesti IX. kor-
pusa) po popravljeno orodje. Ker je to 
bilo v času kosila, Školjavca še ni bilo 
v kovačiji. Šel je čez cesto k Pirovim in 
tam zagledal kovača ležati v murvini 
senci. Kovač mu je rekel: ˝Sveti Jurij 
(28.amaja) prnese marendu in dvj] uri 
(počitka)˝. Tako je prišel domov brez 
orodja. Tudi v Panjakovem je na sredi 
dvorišča vse do lanskega leta kraljeva-
la mogočna murva, ki pa so jo podrli 
in med stanovalci zanetili manjši pre-
pir. Murve so torej omogočale gojenje 

sviloprejk, ki so kmetom dajale dober 
zaslužek, zaposlenim v obratih za pre-
delavo pa zaposlitev. 

Z zaposlovanjem ljudi v predilnici 
so nastajali tudi pogoji za osveščanje 
delavstva o svojih pravicah. Že Lenin 
je ugotovil, da ruski mužik najbolj lju-
bi zemljo, ki jo obdeluje, zato ni pri-
meren za revolucijo in politično delo. 
Enako so se pri nas zbali v Ljubljani 
ob koncu vojne, ko je imelo meščan-
stvo svojo moč. Zato je dal Kardelj 
pobudo za ustanovitev Litostroja in 
tako poskušal postopoma preglasiti 
meščanske težnje z naprednimi prole-
tarskimi idejami. 

Po pripovedovanju Alda Gravnar-
ja, ki je bil zaposlen v predilnici celo 
delovno dobo, najprej kot šofer, nato 
pa po hudi prometni nesreči kot vra-
tar na upravi, je predilnico leta 1939 
odkupil podjetnik Toniella iz Milana. 
Prav dobro se še spominja lastnika, ki 
je nekajkrat na leto prihajal na obisk 
in kontrolo. Ker je težko hodil, se je 
opiral na palico. Ko je hodil po dvo-
rišču tovarne, je s palico pobral prav 
vsak kosem bombaža na tleh in si go-
voril, da bo iz tega nastalo toliko in 
toliko centimetrov niti. 

Ko je tovarna zašla v finančne teža-
ve, se ji je pridružil finančni podpornik 
gospod Shapira, po poreklu Jud. Ta je 
tako šparal in stiskal svoj denar, da si ni 
privoščil niti nove obleke, saj je več let 
iz Milana prihajal v kontrolo in obisk 
vedno v eni in isti ponošeni obleki.

V obdobju največjega razcveta je 
tovarna zaposlovala približno 3000 
delavcev. Ti so prihajali tudi iz vasi v 
okolici Gorice, Brd, Trnovsko-Banj-
ške planote in od drugod. Okrog leta 
1895 je bila tam zaposlena tudi moja 
teta Marička. Moj tata, ki je bil pet let 
mlajši od nje, pa ji je vsak dan opol-
dne nosil kosilo iz Solkana v Sračce, 

vse dokler se ni šel učit za tišljerja.  
V tovarni je bila zaposlena tudi mama 
lastnika te slike, Leopolda Bucik s Ka-
nalskega vrha. Ker bi bila vsakodnev-
na pot od tam do tovarne predolga, je 
stanovala pri sorodnikih v Štandrežu. 

Na sliki je prav gotovo med zapo-
slenimi tudi nekaj delavcev z dvema 
levima rokama, ki pa so z namazanim 
jezikom sposobni organizirati upor 
delavcev proti lastnikom tovarne. 
Tako se je po drugi svetovni vojni 
velikokrat zgodil štrajk z zahtevami 
po boljši plači in delovnih pogojih.  
K sreči takrat tam ni bilo naših sin-
dikalistov. Delavci so štrajkali tudi po 
več mesecev. Gospod Gravnar je po-
vedal, da so bila zelo stroga stavkovna 
pravila glede vhoda in izhoda iz tovar-
ne. Hrano so na primer prejemali od 
zunaj in podobno. Najbolj so se nad 
štrajki hudovali mladoporočeni mož-
je, ki so bili zaposleni drugje, mlade 
žene tkalke pa so bile zaprte v tovarni. 
Iz ljubosumja so se bali, da bodo na-
sedle sladkim besedam sindikalistov. 
Zavedali so se, da v takih primerih 
velja pregovor 'Noč ima svojo moč'.

Tako je zašla tovarna v težave, saj 
ni mogla zadostiti podpisanim pogod-
bam glede tkanin in prediva. Zmanj-
kalo je tudi sredstev za nakup surovin, 
na primer bombaža. Ko so sindikalisti 
popustili in omilili svoje nemogoče 
zahteve, je bilo že prepozno. Zara-
di hude konkurence iz drugih držav, 
štrajkov in neposodabljanja proizvo-
dnje ter novih vzorcev je tkalnica 
propadla. Dvolevičarski novopečeni 
sindikalisti pa so šli organizirat štraj-
ke po drugih tovarnah. Tako so osta-
li delavci na cesti. K sreči so si naši 
delavci, zaposleni v Sračcah, bolj ali 
manj uredili italijanske pokojnine, ki 
jih nekateri še danes prejemajo.
Andrej Černe
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V Solkanu živi na Placu, v tisti veliki 
hiši ob potoku Pahara. Njeni starši, Toni 
in Ana Živec, niso hiše ne sezidali ne 
dedovali niti kupili. Leta 1947 so jo za-
menjali z družino Stabile, ki je pred tem 
živela tam. V zameno so jim prepustili 
hišo s pekarno v ulici Favetti v Gorici. 
V tistem prelomnem letu, ko je meja 
lo~ila Gorico od Solkana, je bilo ljudem 
omogo~eno, da poberejo šila in kopita 
iz Jugoslavije ali Italije in se preselijo v 
drugo državo. S prihodom Živ~evih smo 
Solkanci dobili Anico, neutrudno glas-
beno pedagoginjo, pa tudi piškote Ži-
vec, ki jih je pekel njen o~e. V teh dneh, 
ko bolj ali manj neopazno mineva 65 
let priklju~itve (ali razdvojitve) Primor-
ske, smo želeli vnesti droben kamen~ek 
v mozaik spominov na tisti 17. septem-
ber in nekoliko bolje spoznati Anico, ki 
osmim križem navkljub še vedno šviga 
po cesti z ve~nim kolesom in prijaznim 
nasmehom.

Se spominjate pekarne, ki jo je 
imel vaš o~e v Gorici?

Seveda, kako da ne. Oče jo je leta 
1930 kupil od prejšnjih lastnikov, pri 
katerih je bil pred tem zaposlen. Ver-
jetno so bili brez otrok, zato so jo po-
nudili prav njemu, ker je bil vesten, 
pošten in delaven. Z mamo, ki je bila 
šivilja, sta zbrala vse prihranke, si še 
nekaj sposodila in kupila pekarno,   že 
dokaj staro in dotrajano. Nekaj let ka-
sneje, leta 1935, so pekarno posodo-
bili, vgradili parno peč, ki so jo greli 
z drvmi in premogom. Zagotovo so 
pekli dober kruh, saj je bilo dela toli-
ko, da je oče kmalu zaposlil tudi nekaj 
delavcev.

So bili v pekarni predvsem 
Slovenci ali tudi Italijani?

Oče je bil iz Skopega pri Dutovljah 
in je zaposloval samo Kraševce, torej 
Slovence.

Jim je bolj zaupal?
Vedno je pravil, da so Kraševci naj-

bolj pridni. Eden od nekdanjih delav-
cev, gospod Štolfa, je še živ, in vedno, 
ko se srečava, obuja spomine na tisto 

pekarno v ulici Favetti¹. Pravi, da je 
šel, ko je ostal brez službe, v cerkev 
molit in se priporočit Bogu, da bi na-
šel delo. Potem je krožil po Gorici in 
tako se je znašel tudi v naši ulici, kjer 
ga je oče, ki je stal na vratih, ogovoril 
in ga vprašal, če morda išče službo in 
bi želel delati v pekarni.

Kakšen kruh ste pekli pred in 
med vojno?

Dober! No, pekli smo več vrst kru-
ha. Pred vojno največ belega iz pše-
nične moke. Maslen kruh je bil bolj 
gosposki, figov pa je bil posebnost. 
Pogosto sem pomagala in vsaj do voj-
ne, ki je za Italijo začela leta 1939, se 
ne spomnim, da bi oče imel težave z 
nabavo surovin. Med vojno se je se-
veda vse spremenilo. Pšenice je začelo 
primanjkovati in v testo smo vmeša-
vali krompir. Slišim, da velja danes 
krompirjev kruh za posebno dobroto, 
takrat pa se nam ni zdel dober. Mogo-
če zato, ker me niso navduševale gore 
krompirja, ki sem ga pomagala lupi-
ti... Poleg tega si kruh lahko dobil le 
na bone, vendar smo odrezke tako re-
zali, da smo vsakomur lahko odtehtali 
nekaj več, kot bi mu pripadalo. Pa še 
nekaj kruha je ostalo za reveže, če so 
potrkali na vrata. Oče je imel zanje ve-
dno pripravljen lonec bele kave in kos 
kruha; takšen je bil. Danes bi rekli, da 
je imel socialni čut. To se je kazalo tudi 
v odnosu do delavcev. Nanje je gledal 
kot na člane velike družine in vedno 
smo imeli skupno kosilo za isto mizo, 
nekateri pa so pri nas tudi spali.

Kot v vseh pekovskih družinah 
ste imeli verjetno urnik življenja 
postavljen na glavo, prostega 
~asa pa za vzorec.

Ja, vse je bilo podrejeno temu, da 
mora biti zjutraj ob sedmi uri na poli-
cah svež kruh. Ko je bila peka konča-
na, je oče rad sedel na motor in se za-
peljal do morja, najraje v Sesljan, kjer 
je malo zaplaval. Spominjam se, da je 
enkrat za nekaj dni vzel s seboj tudi se-
stro in mene, mama pa je ostala doma. 
Pekarne se pač ni smelo zapreti.

Je bila pekarna Živec odprta 
ves medvojni ~as?

Najprej moram povedati, da so nam 
fašisti priimek spremenili v Viviani. V 
začetku leta 1943 so očeta mobilizirali 
v tako imenovane posebne bataljone. 
Na razglednicah, ki jih je pošiljal ženi, 
lahko preberemo, kako jo bodri, naj še 
naprej skrbi za našo »industrijo«, ven-
dar naj zaposli kakšno žensko, da ne 
bo zaradi obilnega dela zbolela, saj bo 
potem še huje. Hkrati ji je svetoval, naj 
zbere dokumente, ki bi dokazovali, da 
brez njega pekarna ne more delovati. 
In naj napiše, da so pekli kruh tudi za 
aviacijo, če bi kaj pomagalo, da ga prej 
izpustijo. Prošnja je bila zavrnjena. Po 
kapitulaciji Italije, torej enkrat v dru-
gi polovici septembra 1943, je prišel 
domov. Kot vem, so bili nato pri nas 
vedno kurirji, saj je oče z materialom 
in denarjem pomagal partizanom. Po-
gosto so pri nas tudi prespali. Naša 
ulica je bila v skoraj povsem italijan-
skem okolju, pravzaprav smo bili v 
ulici edina slovenska družina, vendar 
nismo bili nikoli izdani. Po zmagi je 
oče takoj izobesil slovensko zastavo z 
zvezdo in med štiridesetimi dnevi svo-
bode so bili pri nas nastanjeni partiza-
ni. Mislim, da je bil en štab Ličanov. 
Ubožci: iz gozda so prišli utrujeni in 
premraženi in vsaj nekaj časa so bili na 
suhem, pod streho. Oče je nemudoma 
zahteval tudi vrnitev starega priimka, 
torej smo bili spet Živec. Kaže, da ne-
katerim to ni bilo pogodu in so nas 
začeli sovražiti. Hojakovi, ki so bili 
prav tako slovenski peki v Gorici, pa 
se niso izpostavljali z zastavami in so 
obdržali poitalijančen priimek Viatori 
in imajo še danes pekarno s prodajal-
no na goriški tržnici.

Kako se je izražalo sovraštvo 
do vas: z besedami, odnosom, 
dejanji?

Čutili smo, da smo nezaželeni, 
toda to bi mogoče prenesli. Potem so 
dvakrat postavili v trgovino peklenski 
stroj. Na srečo je bila eksplozija na-
stavljena na nočni čas, tako da ni bilo 
žrtev, toda škoda je bila velika. To smo 
razumeli kot opozorilo, da je bolje, če 
odidemo. In tako si je oče začel ogle-
dovati hiše tistih, ki so želeli na drugo 
stran prihajajoče meje. Zanimal se je za 
hišo v Šempetru, ki jo je kasneje kupil 
nek gospod Černic, potem pa se je do-
govoril z gospodom plemenitim Stabi-
le, ki je imel v Solkanu hišo in trgovino 
jestvin², in hiši sta si izmenjala. Kot 
vem, se Stabile ni nikoli dobro naučil 
pekarstva in je kasneje peč ugasnil, oče 
pa je bil v Solkanu nekaj let prodajalec 
v trgovini Potrošnja, katere šef je bil Ivo 
Gabrijelčič, potem pa pek pri Pecivu, ki 
je takrat imelo sedež nedaleč od nas, 
v nacionalizirani pekarni Boškinovih 
(družina Komel). Leta 1957 je šel na 
svoje, odprl delavnico piškotov, s kate-
rimi je oskrboval trgovine. Starejši jih 
še vedno hvalijo, te očetove piškote.

Se bom pa~ sprijaznil z mislijo, 
da sem »starejši«, saj se jih tudi 
jaz rad  spominjam. Za šalo smo 
jim rekli živ~ni namesto Živ~evi! 
Kje je o~e dobil recept zanje?

Oh, tega pa ne vem. Oče je imel dve 
delavki, potrebno je bilo veliko ročne-
ga dela. Glavni opremi sta bili posoda 
za mešanje testa in električna peč. Mi-
slim, da so oboje naredili na Gostolu. 
Oče je imel en sam kalup, iz katerega 
so prihajali ravni piškoti z nazobčano 
površino. Izbira torej ni bila velika: 
oče je večjo pozornost posvečal ka-
kovosti. Solkanski dekan g. Herman 
Srebrnič je med pogrebnim govorom 
dejal, da je Toni hodil po vaseh in pri 
kmetih iskal dobro maslo, moko, jaj-
ca za piškote. Da je skrbel za to, da 
so bile surovine sveže in kakovostne, 
tako da so bili »Keksi Živec« zdrava 
hrana. Ob upokojitvi leta 1974, ko je 
bil star 66 let, je stroje prodal Pecivu 
in tamkajšnje peke nekaj časa uvajal v 
pripravo piškotov po svojem receptu. 
Žal takih že dolgo ne pečejo več, če-
prav bi lahko bili dobra in primerna 
sladica s tradicijo in poreklom. Danes 
preveč gledajo na zaslužek: oče si je 
na koncu lahko kupil zgolj fička, pa je 
celo življenje trdo delal.

Iz Gorice ste odšli, ker so vam 
dali vedeti, da ste nezaželeni; 
kako pa so vas sprejeli tostran 
meje? Z zastavami, godbo na 
pihala in rde~o preprogo verjetno 
ne. 

Rekla bi – normalno. Torej brez ka-
kega rompa in pompa. Ob odhodu mi 
je bilo nekoliko hudo. V Gorici, torej 
čez mejo, so ostali sorodniki, prijate-
ljice, družba, ki sem je bila vajena. No, 
kmalu sem dobila tudi prijateljice v 
Solkanu. Prvi sta bili Jordana in Dra-
gica Zavrtanik. 

Takrat ste imeli šestnajst let 
– ste v Gorici pustili tudi kakšno 
simpatijo?

Ne, nič takega.
Kaj pa tista vaša druga 

simpatija, klavir? Je prišel z vami 
~ez mejo?

O seveda. Igrati sem začela že zgo-
daj, pri sedmih letih. Pravzaprav že 
prej. V hiši, kjer smo stanovali, je bila 
tudi starejša gospa, ki je imela koncer-
tni klavir. Sama se ne spominjam, toda 
povedali so mi, da sem že pri treh letih 
tolkla s prstki po tipkah in uspela najti 
kako melodijo. Tako so tudi ugotovi-
li, da imam izreden posluh, ki sem ga 
podedovala po očetu. Prve učne ure 
klavirja sem dobila pri gospe Rusjan, 
nato pa so me vpisali v glasbeno šolo, 
tisto, ki je danes poimenovana po Ro-
dolfu Lipizerju. Leta 1943 mi je oče 
kupil tudi pianino; mislim, da od neke 
židovske družine, s katero je oče prija-
teljeval in so stanovali nedaleč stran, v 
ulici Ascoli. 

Intervju

Anica Furlan, pravzaprav Živčeva
V Solkan je prišla kot optantka leta 1947, potem ko je meja ločila Gorico od Solkana, Italijo od Jugoslavije

Čutili smo, da smo 
nezaželeni, toda to bi 
mogoče prenesli. Potem 
so dvakrat postavili v 
trgovino peklenski stroj. 
Na srečo je bila eksplozija 
nastavljena na nočni čas, 
tako da ni bilo žrtev, 
toda škoda je bila velika. 
To smo razumeli kot 
opozorilo, da je bolje, 
če odidemo. In tako si 
je oče začel ogledovati 
hiše tistih, ki so želeli na 
drugo stran prihajajoče 
meje. Dogovoril se je z 
gospodom plemenitim 
Stabile, ki je imel v 
Solkanu hišo in trgovino 
jestvin, in hiši sta si 
izmenjala.

12. maj 1935, ob odprtju pekarne @ivec v ulici Favetti v Gorici. (Arhiv AF)

Draga Ana, skrbi za na{o industrijo. Medvojna razglednica, ki jo je Anton @ivec poslal 
`eni Ani.   Arhiv AF (Nadaljevanje na strani 9)
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Je bil program u~enja klavirja 
podoben današnjemu?

Nič bistvenega se ni spremenilo. 
Dve leti pripravnice, potem pet letni-
kov, ki so predstavljali nižjo stopnjo, 
ob zaključku katere smo polagali iz-
pit za klavir in za solfeggio v Trstu 
ali Vidmu. Šolanje sem nadaljevala v 
Ljubljani, kjer sem junija 1952 konča-
la srednjo glasbeno šolo, že septembra 
istega leta pa sem začela poučevati na 
glasbeni šoli v Solkanu. Takrat je bila 
šola v Panjakovem, potem pa smo se 
preselili na nekdanji sedež orožnikov 
(danes AMD), kjer so bili nekoč zapori. 
Nekatere učilnice so bile tako majhne, 
da so najverjetneje služile kot samice...

U~ili ste klavir in klavirsko 
harmoniko...

No, predvsem klavir. Res pa je, da 
je bila harmonika zelo priljubljena, 
zato smo se nekatere učiteljice klavirja 
izobrazile tudi za posredovanje tega 
znanja. Prave srednje šole za harmoni-
ko pa  še ni bilo.

Ste kdaj prešteli, koliko 
u~encem ste prenesli ali vsaj 
poskusili prenesti svoje znanje?

Ne, tega se nisem nikoli vprašala. 
V sedemintridesetih letih pedagoškega 
dela se jih je zagotovo nabralo precej. 
Vsakdo je imel najmanj dvajset učen-
cev, običajno več. Nekateri so hodili v 
glasbeno šolo le nekaj let, drugi vseh 
predvidenih šest. Ja, ogromno jih je 
bilo... Nekateri so s študijem nada-
ljevali, nekateri se z glasbo še vedno 
ukvarjajo.

Kdaj ste se odlo~ili, da boste 
u~iteljica glasbe? Ali se niste ob 
tistem koncertnem klavirju  
v stanovanju vaše sosede nikoli 
predstavljali na velikem odru med 
solisti~nim nastopom?

Če so mogoče bile to sanje male de-
klice, sem jih že zdavnaj pozabila. Na 
velikem odru sem sicer večkrat, ven-
dar le, ko spremljam zbore ali pevce. 

Se spominjate prvih nastopov?
No, vsako leto je bilo potrebno na-

stopiti na glasbeni šoli, doma so me 
tudi vsak dan zvabili h klavirju, da 
sem kaj zaigrala. »Anili, pridi in nam 
kaj zaigraj,« sta me bodrila oče in mati 
in jaz sem vsa vesela stopila h klavirju 
in igrala takrat priljubljene popevke, 
nekatere so postale zimzelene. Recimo 
Parlami d‘amore Mariù, Ramona, O 
sole mio... Leta 1945, v »partizanski« 
Gorici, smo s prijateljicami nastopile za 
ranjence v bolnišnici svetega Justa: ene 
so pele, druge recitirale, tretje plesale, 
jaz sem jih spremljala na harmoniki. 

In kdaj ste z igranjem prvi~ kaj 
zaslužili?

V naši ulici je bil ansambel in en-
krat po vojni so me nekajkrat povabili, 
da bi igrala z njimi. Mislim, da smo 
igrali za zavezniške vojake. Vsakokrat 
so mi dali bankovec, zagotovo manjše 
vrednosti, toda bila sem nadvse pono-
sna na te male honorarje.

Glasbene spremljave so postala 
vaša stalnica...

Lahko bi tako rekli, ja. Na šoli sem 
spremljala tako vokalne soliste kot in-
strumentaliste, še vedno sodelujem z 
zbori.

Kaj vam glasba pomeni danes?
Ogromno. Še vedno sem vsak dan 

vsaj pol ure pri klavirju, saj želim obdr-
žati spretnost prstov. Spremljam zbora 
UNITRI in Rože, pa zbor Osnovne 
šole Miren...

Vas glasba drži vedno tako 
mladostno in veselo?

Najbrž res! Posluh za glasbo in ve-
selo naravo sem zagotovo podedovala 
po očetu. On je ves čas žvižgal, in to 
lepo žvižgal. Povabili so ga v goriško 
godbo, toda to ni bilo združljivo s pe-
kovskim poklicem. V pekarni pa je z 
žvižganjem in dobro voljo vedno skr-
bel za prijetno vzdušje. V takem oko-
lju sem zrasla in to prenašam naprej.
Toni Gomišček

¹ Ulica Favetti je stranska ulica, ki se odcepi 
od Gosposke ulice (danes Ulica Carducci) 
levo, če gremo iz Solkana na Travnik. 
² Tam je danes trgovina Iglu šport.
 

Podjetje GOPACK D.O.O. NOVA 
GORICA je sodobno in dinamično 
solkansko podjetje z več kot 20-le-
tno tradicijo v proizvodnji pakirnih 
strojev. Ponuja široko paleto strojev, 
namenjenih pakiranju najrazličnejših 
proizvodov; iz tega se je razvila ideja za 
gopackov slogan »Praktično pakiramo 
vse!«. Zaradi stalnega razvoja v kon-
strukcijskem biroju so stroji izdelani z 
najnovejšo elektronsko in mehansko 
tehnologijo ter zasnovani za največjo 
učinkovitost.

Prednost podjetja je »proizvodnja 
na ključ«, ki predstavlja ustvarjanje 

 
 

 
 

Smo podjetje, ki se ukvarja s široko paleto najrazličnejših 
pakirnih strojev, med drugim tudi z vakuumskimi pakirnimi 
stroji, ki so primerni za gospodinjstvo, gostinstvo in drugo živilsko industrijo. 
 
Kaj je vakuumsko pakiranje?  

Vakuumsko pakiranje zmanjšuje atmosferski kisik, ki omejuje in zmanjšuje rast aerobnih 
bakterij in gliv ter onemogoča izhlapevanje hlapnih snovi živil. Živila tako ostanejo daljše 
obdobje sveža kot s hrambo z drugimi postopki. Pakirate lahko v vrečke ali posode, ki 
pomagajo ohraniti svežino, krhkost, teksturo živil (tudi po odmrzovanju), hitro pokvarljiva 
in pripravljena živila pa ostanejo sveža dlje časa.  

GOPACK-OV program je sestavljen iz: 

 Vakuumskih pakirnih strojev s 
komoro; 

 Vakuumskih pakirnih strojev s 
komoro – samostoječi na 

koleščkih; 
 Vakuumskih pakirnih strojev z 

zunanjo aspiracijo; 
 Pol-avtomatskih pakirnih strojev 

za pakiranje v posodice; 
 Sistem »GASTRONORM« za 
vakuumsko pakiranje v »GASTRO« 

posode in 
 COOKER programa. 
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pakirnega stroja po naročilu vse od 
idejne zasnove, lastnega razvoja, izde-
lave do končnega proizvoda, v skladu s 
specifičnimi potrebami kupca.

Program obsega različne vertikalne 
in horizontalne pakirne stroje, pakir-
ne stroje za kartoniranje in pakiranje 
v termoskrčljivo folijo itd. Različni sis-
temi doziranja in pakirne linije obliku-
jejo raznovrstne vrečke zapakiranega 
proizvoda. Poleg proizvodnje je pod-
jetje ekskluzivni zastopnik za dozirne 
tehtnice svetovno znanega proizvajalca 
Yamato in za vakuumske pakirne stroje  
proizvajalca Automatic tecnology.

Gopackovi stroji so v svetu poznani 
po dolgoletni zanesljivosti, natančnosti, 
uporabnosti v živilski, kemijski in far-
macevtski industriji. Najbolj prodajani 
so pakirni stroji modela MULTITUBE, 
ki oblikujejo moderne »stick-pack« 
oziroma cevaste vrečke, priljubljene 
predvsem v živilski industriji za paki-
ranje proizvodov, kot so instant kava, 
servirni sladkor, juhe, majoneza, med, 
vitaminski napitki, kakav in drugi 
farmacevtski ali kozmetični praškast, 
pastozni in tekočinski material. Pravi 
tehnološki »boom« predstavlja pa-
kiranje kruha in pekovskega peciva. 

Zahteve tržišča po pakiranem kruhu in 
pekarskih izdelkih je slovenske pekar-
ne povezalo z Gopackom, tako lahko 
sveže pekarske proizvode pokusite pri 
lokalnih prodajalcih.

 

GOPACK d.o.o.  
podpira dejavnosti  

Krajevne skupnosti Solkan 
in ji čestita za jubilejni 

krajevni praznik.

(Nadaljevanje s strani 8)

Obledele fotografije
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Franc Marušič se je rodil v Solkanu 
3. maja leta 1901 v zakonu zidar-
skega mojstra in gotilničarja Franca 
Marušiča ter gospodinje Katarine 
Čubej, doma z Ajševice. Bil je pol-
drugo leto star, ko mu je umrl oče. Po 
očetovi smrti je Marušičevo gostilno 
v Solkanu vodila mati Katarina s  sva-
kinjama Tonico in Marijo ter taščo 
Lucijo. V šolskem letu 1911–1912 je 
Franc obiskoval gimnazijo v Gorici, 
takrat je sicer nemška gimnazija že 
imela oddelke s slovenskim učnim 
jezikom. Zaradi vojne je nadaljeval 
šolanje v Ljubljani, na prvi (klasični) 
gimnaziji je maturiral z odliko leta 
1919. Vpisal se je na novoustanovlje-
no, a nepopolno medicinsko fakuteto 
Univerze v Ljubljani. Po dveh letih 
študija v Ljubljani je prešel na univer-
zo v Gradcu, kjer je promoviral julija 
leta 1925. 

V letih študija si je veliko dopi-
soval z družino v Solkanu, še največ 
z mamo Katarino, ki se je v kriznih 
letih po končani prvi svetovni vojni 
kar težko, posebno, ker je bila vdo-
va, prebijala skozi probleme vsakda-
na, trdno pa je bila odločena, da bo 
sinu Francu omogočila dokončanje 
univerzitetnega študija. Na stalne si-
nove prošnje za denarno pomoč mu 
je v enem izmed redkih ohranjenih pi-
sem (22. maj 1924) sporočila: »Glede 
denara že vdobiš, bodi brez skrbi. Ne 
bodi brez večerje, verujem, da gre ve-
liko denara pa bodemo že poskrbeli 
na en način ali drugi. Lačen ni treba 
biti. V gledališče pojdi, razvedrilo 
mora biti.« Iz obdobja, ko je Franc 
opravil štiri semestre študija medici-
ne v Ljubljani pa vse do konca šolanja 
v Gradcu (od jeseni 1921 do poletja 
1925), je ohranjenih 46 pisem, do-
pisnic in razglednic ter en telegram. 
Izbor tega gradiva, objavljen na tem 
mestu, zrcali podobo študentskega  
življenja, ki se je odvijalo v štirih drža-
vah (Avstrija, Češkoslovaška, Italija, 

»V soboto promocija, 800 lir prejel, potrebujem še 300 lir«. 
Primer Franca Marušiča, zdravnika iz Solkana

Jugoslavija) v kriznih časih po koncu 
prve svetovne vojne. Primanjkovalo 
je denarja, življenjski stroški so bili 
visoki, devalvacija avstrijske krone 
prekomerna, študijske štipendije  red-
ke. Mnogi študentje so morali opusti-
ti šolanje, ker niso imeli materialnih 
pogojev. 

Po končanem šolanju na Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljubljani se je  
Franc Marušič moral odločiti, kje naj 
nadaljuje študij. Najprej je pomislil na 
Prago. Svoji družini je 22. septembra 
1921 pisal iz Ljubljane: »Odločil sem 
se skoraj za Prago. Šel bom pa gor 
šele februarja, če me more kdo dru-
gi vpisat; če se bom moral sam, bom 
seveda moral že sedaj v Prago, pri-
dem pa takoj nazaj. Večina naših fan-
tov gre v Prago, izhaja se s tisoč čsl. 
Kronami ... Do februarja sem sklenil 
ostati v Ljubljani, ker lahko seciram.« 
Naslednjega dne je svoje odločitve 
še posebej sporočal v pismu materi 
Katarini: »Še se nisem popolnoma 
odločil, kam bi šel študirat. Večina jih 
gre v Prago, nekaj tudi na Dunaj in 
v Graz. V Pragi nam ne bodo delali 
sitnosti glede priznanja izpitov in se-
mestrov, kar nam utegnejo delati na 
Dunaju. Življenje je skoro enako, če 
se všteje dunajske takse. Hrana in sta-
novanje stane v Pragi mesečno 1000 
čsl. Kron (okoli 280 Lir), vpisnina 
baje znaša 300 čsl. Kron ( 90 L); po-
leg tega profitiram v Pragi češčino. 
Na Dunaju stane približno isto, s ta-
kso vred nekaj več. Seveda je vožnja v 
Prago še enkrat dražja kot na Dunaj. 
Na vsak način ostanem do februarja 
v Ljubljani. Do takrat upam napraviti 
prvi rigoroz ... Glede podpore nisem 
še nič ukrenil.« Sicer pa tudi podpore 
ne bi dobil, ker naj bi bila ta vezana na 
študij v Zagrebu (Franc v pismu dru-
žini iz Ljubljane, 3. oktober 1921).

 Ker ni našel nikogar, ki bi ga vpi-
sal, se je odločil, da pojde kar sam v 
Prago in še dodal: »Nekaj kolegov je 

šlo tudi na Dunaj. Shajali bodo cene-
je, kar pa zame ni tolikega pomena, 
ter ostanem do pomladi v Ljubljani. 
Spomladi se pa lahko in lažje kot se-
daj vpišem na Dunaj, če mi bo kazalo. 
Potni listi so pa dragi. Za češki vizum 
sem dal samo 42 K, za avstrijski pa 
(ker imam ital. potni list) 240 (dve-
stoštirideset) K. In to samo za eno vo-
žnjo. Dalje Ti moram naznaniti pre-
tužno vest, da sem  moral dati čevlje 
od Mirenske zadruge že popraviti. 14 
dni sem jih nosil pa so imeli luknjo na 
podplatu ... Izpit bom delal v ponede-
ljek. Škoda se mi zdi za čas in denar, 
ker moram v Prago, pa nič ne poma-
ga. Moji tovariši, ki so prosili za pod-
poro, skušajo dobiti pri posojilnicah  
posojila, ker podpore najbrže ne bodo 
dobili. Marsikdo bo moral še študij 
opustiti« (Franc Katarini iz Ljubljane, 
4. oktober 1921).

 Franc je odpotoval na kraj-
ši obisk Prage, ni se pa odločil, da bi 
tam študiral. Izbiral je med Gradcem 
in Innsbruckom: »Tudi drugi kolegi, 
ki so vpisani sedaj v Pragi, narede 
isto. Študiram pridno, pa gre počasi. 
Vendar upam, da bom imel do srede 
marca rigoroz v žepu. – Mario Vižin1 
študira tudi medicino in ga večkrat vi-
dim. – O božiču ne pridem domov.« 
(Franc Katarini iz Ljubljane,  20. no-
vember 1921). 

Franc Marušič je končno izbral 
Gradec. 26. maja 1922 je materi po-
tožil nad razvrednotenjem avstrijske 
krone. »Še par let pa bomo dali mi-
lijon za napitnino, če pojde tako na-
prej. Za plombirat dva zoba sem pla-
čal 11.000 K. Ali je to dražje kakor v 
Gorici, ali ceneje? V slednjem slučaju 
bi si dal popraviti še par zob tu, če ne 
o počitnicah v Gorici. Za potempljati 
čevlje sem dal 5000 K. Novi čevlji pa 
stanejo tu okoli 20.000 ... K učenju se 
ne morem tako spraviti, kakor bi rad, 
sem se najbrže že utrudil. Kakor sem 
to zimo delal, že ni bilo več človeško. 
Dosedaj sem spoznal, da internist že 
ne bom. Kirurgija me dosti bolj zani-
ma. Šola se mi tu popolnoma dopade; 
posebno ker ni toliko dijakov, da bi 
se ne moglo blizu. Vpisanih je sicer 
na medicini 1.200 dijakov, pa se tako 
porazgube, da jih pride k posameznim 
predmetom [predavanjem] prav malo. 
Bolnica oziroma klinika je res nekaj 
krasnega. Zgrajena je bila par let pred 
vojno. Drugi mesec moram delati 
praktikum iz interne: dobim  bolni-
ka, ga moram preiskati. Res radove-
den sem, kako bo, o interni nimam 
najmanjšega pojma, saj se moram še 
ukvarjati s prvim rigorozom.«

 Denarja je primanjkovalo, 
zato je materi 10. julija 1922 sporo-
čal: »Danes sem dobil Tvojo karto in 
pismo od 5. 7. z vsebino 20 Lir. Ne 
moreš si misliti, kako so mi prišle 
prav. Ravno sem hotel iti prosit enega 
kolego če mi more še kaj posoditi, ker 
sem imel ravno 65 K. Mimogrede sem 
stopil na univerzo in tu je bilo nekaj. 
Menjal sem tudi izredno ugodno po 
1000; tako sem povrnil dolg in mi je 
ostalo še 14.000; kar bo za te dni po-
polnoma zadostovalo ... Saj sem ti za 
teh 20 Lir bolj hvaležen kakor ne vem 
za kaj. Ni prijetno beračiti pri tovari-
ših,  pa meni, ki sem znan kot soliden 
mož, že še zaupajo ... Silim se na vse 
pretege, ker bi se teh skušenj rad že 
enkrat odkrižal.Če pa padem, ni kljub 
temu nič izgubljeno, ker lahko pona-
vljam v jeseni. Zato korajža!«

Čez teden dni, 17. julija, pa je ma-
teri sporočil, da je izpit iz fiziologije 
opravil z odliko. S tem je opravil prvi 

rigoroz in napredoval v kandidata 
medicine (cand. med.): »Radoveden 
sem, kakšen red mi priznavajo za cel 
rigoroz ker imam pet izpitov z odliko, 
enega pa ne. – Opolnoči se odpeljem 
z brzovlakom v Ljubljano. Zdelan sem 
prav pošteno; pa se bom par noči do-
bro naspal, pa bo bolje.« Čez štiri dni 
se je materi javil iz Ljubljane in napo-
vedal: »Jutri grem v hribe.«  Drugega 
avgusta je mami sporočil iz Ljubljane, 
da je izpit izdelal odlično: »Torej mi 
Plečnikov2 zadostno v anatomiji ni 
prav nič škodoval.« Omenil je še svoje 
planinske izlete, ki jih je napovedal v 
zadnjem pismu materi: »Upam, da ni-
maš nič proti temu, če se malo klatim 
po hribih. Pretekli teden sem bil 5 dni 
v Kamniških planinah, včeraj in pred-
včeranjem na Ratitovcu in Babjem 
Zobu pri Bledu.«

Poleg težav zaradi pomanjkanja 
denarja – tega tudi mati Katarina ni 
imela veliko, kljub gostilniški obrti, 
ki jo je v Solkanu vodila skupaj s sva-
kinjo Marijo –  so bile tudi težave z 
najemodajalci študentskih sob (viso-
ke cene, oddaljenost od medicinske 
fakultete itd.). 23. novembra 1922 
je materi sporočil, da dnevno porabi 
med 30.000 in 35.000 kronami, kar 
predstavlja 10 lir. Sicer pa bi dobil 
stanovanje s hrano za 750.000 kron. 
Konec decembra je materi napisal, da 
stanuje v bližini klinike in da ga stane 
dnevno bivanje 8.000 kron brez na-
pitnine: »Stanuje nas tam 6 medicin-
cev – Slovencev, tudi Kremžar3. Eden 
kuha zjutraj (če mu slučajno zjutraj ne 
zmanjka municije) čaj za celo kolonijo 
po 500 K čaša. Kosimo v neki gostilni 
in sicer so gosti sami študenti, tako da 
izgleda kot nekaka menza. Za 6.200 
K opoldne dobiš juho, meso, krompir 
in kak zos in navadno še košček slad-
kega. Seveda niso porcije obilne – naši 
fantje govore dostikrat o histoloških 
preparatih (ki se jih spozna šele pod 
drobnogledom). V primeri z lansko 
hrano je pa naravnost izborna. Tudi se 
mi dopade jesti na gostilni. Pridemo s 
fanti skupaj, se kaj pogovorimo.«

 Na začetku leta 1923 je znova is-
kal stanovanje.Očitno mu bivanje v 
gostilni, kjer je stanoval še z dvema 
kolegoma, ni bilo po volji. Toda štu-
dirali so veliko: »Dopoldne smo pri 
predavanjih. Popoldne študiramo v 
univerzitetni knjižnici, kjer je zakur-
jeno in mir. Po večerji pa zakurimo 
doma in študiramo do 10. ali 11. V 
nedeljo smo pa cel dan premuzicirali, 
imamo namreč dve violini in 1 man-
dolino« (Franc Katarini, 30. januar 
1923).  V istem pismu je dodal še ne-
kaj podatkov o kriznih razmerah: »Za 
Jugoslovane je tu strašna draginja. 
Pred Božiči so dobili za dinar 1.300 
do 1.500 Kron, sedaj komaj 400–600, 
cene so pa iste. Zato jih dosti sploh 
sem ni prišlo in študirajo doma.«

Petega maja 1923 je pisal materi, 
da je rešil stanovanjski problem. Z 
gospodinjo je bil zadovoljen. Stanoval 
je skupaj še z enim tovarišem. Ob za-
četku bivanja jima je gospodinja pre-
povedala damske obiske (»Damenbe-
suche verboten«). Prepovedi ji nista 
zamerila, »saj z obrazov nama ni [je] 
mogla brati, da nisva take sorte.« V 
pismu je še dodal: »V ostalem je mi-
zerija. Komaj mi je čevljar potempljal 
ene čevlje, sem moral nesti druge. 
Špas bo stal kakih 40 Lir. Tudi s hla-
čami bo šla trda. Še dva para imata 
cele flike pa se že bliska skozi in ne 
bo dolgo trajalo ko bo luknja v fliki. 
Pri šolnini so me oskubili za 260 Lir. 
Tako da znaša moje premoženje ko-

Obledele fotografije

maj 150 Lir in 200.000 avstr. Kron. 
Šolnino so znižali samo onim, ki so 
že v zimskem semestru jim znižali, 
tako, da ne bi nič dosegel, če bi prosil. 
Avstrija je postala silno draga; avstr. 
krone gredo gor in cene tudi, tako, da 
se dvakrat draži. Če bom ostal tu do 
konca predavanj, to je do 10. julija in 
če bom prisiljen kupiti ene hlače, bom 
rabil še 400 do 500 Lir. Saj štedim na 
vseh krajih, ne grem ne v kavarno, 
ne v gledišče, zjutraj jem samo kos 
kruha – kositi in večerjati pa moram. 
Sicer se nam godi vsem precej slabo. 
Slovenca poznaš takoj po slabi obleki 
– medtem ko se zlasti Srbi odlikujejo 
po eleganci. – Nemški študenti so dali 
tukajšnjim jugoslovanskim ultima-
tum: če se ne nehajo napadi Orjune 
(jugoslov. fašisti) na mariborske Nem-
ce pomečejo 15. t. m. vse Jugoslovane 
z univerze. Jaz se tega ne bojim, ker 
me kot 'Italijana' ne tangira. – Prosim 
Te, če mi moreš poslati ta mesec 200 
Lir in sicer v rekomandiranih pismih 
dvakrat po 100 Lir na univerzo...«

Denarja pa ni bilo nikoli dovolj, 
zato je čez mesec dni, 4. junija 1923, 
znova prosil: »Če Ti je mogoče, Te pro-
sim, da mi do tedaj pošlješ 100 Lir. Če 
jih pa ne moreš, pa kadar boš mogla. 
Si pa izposodim pri sosedih. 100 Lir 
mi zadostuje – pa samo za hrano – za 
15 dni. Mi gre precej trda ta semester 
z denarjem in z obleko. Dobro bi bilo 
sedaj imeti dinar, ki gre rapidno gor 
... Hrano nam je gostilničar oz. Jugosl. 
menza zopet podražila, tako da stane 
kosilo in večerja 16.000 K (5 Lir), se-
veda mi to ne zadostuje in pojem še 
za 1 do 2 liri kruha na dan. Kave ne 
pijem niti vsako nedeljo. Takrat si jo 
pa zaslužim pri 'briškoli' in 'trešetu', ki 
ga igramo 'klub Primorcev' ob nede-
ljah in praznikih. Ostali trije Primorci 
so dobili od Jugosl. Matice po 1.600 
dinarjev podpore. Prosili so pa že jese-
ni. Meni ni seveda nobeden o tem nič 
povedal. Jeseni bom prosil tudi jaz.« 
Za zaključek je še omenil da je bral 
v Goriški straži vest, da so v Solkanu 
odstavili občinski odbor in imenovali 
Eugenia Mattirolija za komisarja in 
vprašuje: »Kako komandira?«

Pred odhodom na poletne počitni-
ce je 2. julija 1923 sporočal, da so mu 
na italijanskem konzulatu napravili 
ubožni list in da bo videl, koliko je 
vreden, ko pojde iskat vizum.

Denarne težave, menjava stano-
vanj, ponošena obleka in čevlji so bili 
problemi, ki so spremljali Marušičevo 
življenje v Gradcu tudi v letu 1924. 
Izdelal je tudi obračun mesečnih 
stroškov ( Franc Katarini, 9. februar 
1924) in ugotavljal, da plačuje za sta-
novanje 260.000, za hrano 600.000, 
za zajtrk in kruh 140.000, za perilo 
potroši 80.000, za tobak 80.000 in  
za razno 100.000 kron. Skupaj torej 
1,260.000 kron ali 400 Lir.  Pri tem 
je menil, da ni posebna umetnost po-
rabiti 400 Lir mesečno, pač pa bi bila 
umetnost živeti ceneje. Upa le, da bo 
šolanja čimprej konec. Jezi ga le, ko 
vidi, da imajo kolegi, s katerimi je  
začel študij, kot nekdanji vojaki pred-
nost, da lahko polagajo izpite leto dni 
pred tistimi, ki vojaki niso bili: »Jaz se 
učim prav dobro in upam, da mi bo 
mogoče končati do julija prihodnjega 
leta, čeravno bom smel začeti šele se-
daj leto delati izpite. Seveda pozabil 
bom do takrat tudi že precej. Navse-
zadnje sem pa tudi še mlad; drugi ko-
legi, ki bodo končali o Božiču imajo 
že po 25, 26 let.«

Velikonočne počitnice leta 1924 
je preživel doma. Vračal se je s sošol-

Franc Marušič v času, o katerem govori članek.
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ci (»smo peli celo pot od Gorice do 
Ljubljane«) in se ustavil v Ljubljani, 
kjer se je srečal z dekletom, ki mu jo 
je »komandirala« nekdanja ljubljan-
ska gospodinja. Tako je mami 7. maja 
1924 opisal to prvo srečanje: »Bila bi 
prav lepa punčka, da ne bi bila tako 
strašno debela. Tudi v občevanju je 
zelo prijetna. Zaljubil se sicer nisem, 
vendar sem jo prašal, ali jo smem še 
kdaj obiskati – nakar mi pravi: 'Meni 
je vseeno'. Tudi meni je vseeno in 
tako so šle v vodo vse sanjarije moje 
ljubljanske gospodinje.« Vendar so se 
sanje gospodinje Smolejeve le uresni-
čile, saj je »lepa punčka« – Vida Me-
jačeva iz Komende postala 19. maja 
1931 Frančeva žena. Tudi v tem pi-
smu ni pozabil omeniti svojih denar-
nih zadreg: »Sploh sem se iznebil že ¾ 
denarja.« Prav tako tudi ne 5. junija, 
ko je omenil, da pripravlja dva izpita. 
V pismu 23. junija 1924 je javil, da 
je uspešno opravil izpita iz farmako-
logije in splošne patologije. Ni dobil 
ravno odlične ocene, toda pred sabo 
ima do dokončanja študija še deset 
izpitov. Ponovno je opravil obračun 
stroškov, ki je pokazal, da bo meseca 
julija porabil 1,400.000 kron oziroma 
470 Lir. Jugoslovanska matica, ki jo 
je prosil za podporo, mu te ni odo-
brila. Tudi drugi študentje niso prejeli 
podpore.

21. novembra 1924 je pisal, da je 
naredil izpit iz interne medicine, ven-
dar ne bo počival, ker ga čaka v začet-
ku decembra izpit iz otroških  bolezni, 
pred božičem pa še izpit iz živčnih 
bolezni. Izpitov ni opravljal z odlično 
oceno, ker bi sicer porabil za temeljito 
pripravo veliko več časa. Sporočil je 
še, da bo naslednji dan, 22. novembra 
1924, promoviral »tov. Sardoč« .4

Leto 1925 je bilo zadnje leto Maru-
šičevega študija v Gradcu. 15. januarja 
je poročal, da je opravil drugi rigoroz. 
Izpit, ki je bil v ta rigoroz vključen, pa 
je izdelal z odliko. Do zaključka študi-
ja mu je preostalo še pet izpitov. Med 
njimi je bila tudi kirurgija, ki je bila po 
Frančevem mnenju najtežji izpit tre-
tjega rigoroza. 23. februarja 1925 je 
pisal mami, da je ta izpit opravil »pri 
zadnji luknjici« in obrazložil: »Sem že 
bil na tem, da padem in pomisli – po 
kaki neumnosti. Mi ni prišlo na um, 
da se stavi na stare rane Peru-balzam! 
In me je hotel profesor že nagnati, pa 
sem mu rekel, da se sam čudim, kako 
se nisem spomnil na Peru-balzam, ko 
me je zdravnik radi panaricija [gnoj-
no vnetje na prstu] cel mesec zdravil 
z  njim. No, pravi profesor, vas je rešil 
tudi panaricij (saj se spomniš predlan-

skim), pa imejte zadostno, pa prav 
majhen in šibek. Jaz sem si pa mislil, 
samo da je!« Po opravljeni kirurgiji 
se je pripravljal na porodništvo: »Če 
pridem še tu srečno skoz, potem sem 
dober. Ostali predmeti so majhni in se 
v dobrih dveh mesecih pripravi za vse 
štiri.« Izpiti so ga stali veliko denarja 
in moral je plačevati dodatne priprave 
oziroma vaje (kurze).

V mesecu marcu je opravil izpit iz 
okulistike ter kožnih in spolnih bole-
zni. Odložil pa je ginekologijo za čas 
ob veliki noči. 22. in 28. marca 1925 
je sporočal materi Katarini, da bo nje-
gov kolega Valič5  na poti proti domu 
(Skrilje na Vipavskem) pustil na žele-
zniški postaji v Gorici paket. V njem 
naj bi bila oblačila, ki jih Franc ne bo 
več potreboval. 

Za velikonočne praznike ni prišel 
domov, ker je intenzivno študiral. 
Konec aprila je sporočal, da so mu 
ostali le še trije izpiti. Če se mu kate-
ri ponesreči, bo moral odložiti konec 
študija na jesen. Zanimalo ga je, če je 
Peter Zavrtanik6 že postal profesor. 
Sicer pa je mami zabičal, naj o da-
tumu zaključka šolanja ne govori ali 
pa naj spregovori takrat, ko bo študij 
dokončan. 16. junija 1925, ko je pi-
smo materi zopet začenjal z opisom 
denarnih stisk, je nadaljeval: »Prav 
rad ne bi padel, posebno še ne, ker 
bi se rad poslovil julija za vedno od 
Gradca. Dokler sem imel za delati še 
celo vrsto izpitov, sem si mislil, kako 
bo lepo ko promoviram – sedaj ko mi 
manjkata še samo dva, se na promo-
cijo niti ne spomnim. Če bo sreča je 
blizu; če pa ne, bom še lahko čakal. 
Ni tako enostavna ta medicina, kakor 
bi si kdo mislil.«

Petega julija 1925 je poročal, da 
študira po 12 ur na dan in pri tem do-
dal: »Jaz sem svoje naredil in spodobi-
lo bi se, da napravijo profesorji isto in 
me spustijo. – Je bil kolega Simoniti7 
pri Tebi? Poslal sem ga zato, ker ste mi 
pošiljali tako malo denarja, da sem bil 
vedno v dolgovih.«

V sredo,  15. julija 1925, je opravil 
izpita. V soboto, 18. julija, je sledila 
promocija. Domov je sporočil svoj 
uspeh s telegramom, katerega vsebina 
je v slovenskem prevodu dala naslov 
temu prispevku: »Samstag Promotion 
800 Lit erhalten brauche noch 230 
Lit.« Tudi v svojem zadnjem graškem 
pismu 19. julija 1925 se ni mogel 
izogniti finančnim problemom. O 
promociji pa je povedal le: »To bi se 
smejala če bi me videla. Jaz v – fra-
ku. Seveda sem si ga izposodil. Pač pa 
so me 'malenkosti': rokavice, čevlji in 

drugo stale precej. Hvala Bogu, da je 
'šola' enkrat pri kraju ... Pisal nisem 
nobenemu, da sem končal oziroma 
samo Simonitiju, zato, da me dene v 
časopise.«8

Po vrnitvi v rojstni kraj pa je  moral 
noovopečeni zdravnik »promovirati« 
še pred rektorjem, senatom in profe-
sorji prijateljske in izmišljene Solkan-

Graški študentje medicine. Od desne na levo Franc Maruši~ (Solkan, 1901-1965), Maks Kremžar (Ljubljana,1901-1963), Viktor Vali~ 
(Skrilje na Vipavskem, 1899-1948)), ~etrti je najverjetneje Dor~e Sardo~ (Slivno pri Nabrežini, 1898-1988), imeni zadnjih dveh nam 
nista znani. (Arhiv Branko Maruši~)

ske naravoslovne univerze (Univer-
sitas rerum naturalium Silicanensis). 
Prijatelji so mu podelili humorno na-
pisano besedilo diplome v latinščini 
z datumom 22. julij 1925. Nanjo so 
se podpisali: Avgust Čuk, Bogdana, 
Dušan, Gabrijela in Otokar Franko, 
Anton, Avgusta in Filipca Klemenčič, 
Slavica Makuc, Mila Oblokar, Lojze 
Simoniti in Peter Zavrtanik, ki je kot 
klasični filolog najverjetneje sestavil 
besedilo diplome. 

Naslednja obveza zdravnika Fran-
ca Marušiča je bila, da pridobi v 
italijanski državi, katere podanik je 
bil, nostrifikacijo avstrijske diplome. 
Postopek je bil dogotrajen in ni vse-
lej temeljil na strokovnih izhodiščih. 
Vmes  so bili tudi politični razlogi in 
očitki, kakršne sta lahko slišala 1. ju-
nija 1926 iz ust profesorja na univerzi 
v Padovi pred polaganjem izpita iz ki-
rurgije Franc in njegov neimenovani 
kolega, najverjetneje dr. Lojze Simo-
niti: »... da mi sploh nimamo pravice 
nostrificirati, ker nismo italijanske 
narodnosti. Rekel je, da smo šli iz po-
litičnih ozirov študirat v inozemstvo, 
da nismo hoteli priznati nove države 
in da nas sedaj tudi oni ne poznajo«. 
(Franc materi Katarini iz Padove,  
2. junij 1926). 

Po skoraj poltretjem letu, 12. de-
cembra 1927, in pet mesecev  potem, 
ko je 15. julija 1927 zagovarjal dok-
torsko nalogo, je promoviral tudi na 
univerzi v Padovi in tako nostrificiral 
diplomo graške univerze.
Branko Marušič

1 Solkanec Mario Vižin (1902–1942) je 
študij opustil. Živel je v Ljubljani in 
služboval kot trgovski potnik. Deloval 
je v Osvobodilni fronti, umrl je kot 
talec.

2 Janez Plečnik (1875–1940), profesor 
anatomije in patologije na ljubljanski 
univerzi.

3 Maks Kremžar (1901–1963), Marušičev  
sošolec še iz gimnazije v Gorici, kasneje 
zdravnik v Domžalah.

4 Zobozdravnik Dorče Sardoč (1898–
1988) iz Slivnega pri Nabrežini, anti-
fašist, obsojenec na drugem tržaškem 
procesu (1941).

5 Zdravnik Viktor Valič (1899–1948), 
rojak iz Skrilj na Vipavskem, promovi-
ral je na graški univerzi 23. maja 1925. 
Od leta 1929 do smrti služboval v 
Preddvoru na Gorenjskem.

6 Solkanec Peter Zavrtanik (1901–1967), 
promoviral kot doktor filozofije na 
ljubljanski univerzi 30. junija 1926. 
Služboval je kot srednješolski profesor.

7 Zdravnik Alojz  Simoniti (1901–1957), 
rojak iz Biljane, je po začetnem študiju 
v Gradcu promoviral na univerzi v 
Bologni (1927).

8 Vest je objavila Goriška straža (22. 7. 
1925, št. 58).

Mesec                        Prireditev in lokacija                Organizator

OKTOBER 
20. oktober   Sedma društvena briškulada               DU Solkan
27. oktober   8. pohod po poteh soške fronte        TD Solkan in
                                                                                              Vojni muzej
oktober   Srečanje starejših krajanov                       DU in KS Solkan
oktober   Praznovanje dneva Soče z raznimi izvajalci  KD Slavec
oktober    30. obletnica društva                          DU Solkan
  
                                          
NOVEMBER 
11. november  Martinovanje                                      DU Solkan
17. november  Osma društvena brliškulada                 DU Solkan
30. november Odprtje razstave fotografij Foto kluba Nova Gorica
              »Fotografija 2012 in DIA Primorska 2012«  
 v avli OŠ Solkan OŠ Solkan

DECEMBER 
med 3. in 7. Miklavžev koncert, nastop otroškega pevskega zbora
decembrom OŠ Solkan in novoletna tržnica            OŠ Solkan
15. december   Deveta društvena briškulada            DU Solkan
med 17. in 21.
decembrom   Božični koncert mladinskega pevskega zbora OŠ  OŠ Solkan
december   Mednarodna razstava jaslic Sveta Gora – Solkan  Frančiškanski               
                                                                                                 samostan v
                                                                                                   sodelovanju s
                                                                                                    KS Solkan,  
  TD Solkan, RIRDS
                                                                                                                          RS Štmaver
22. december            Pohod Luči miru                                                              TD Solkan,  
  ŽU Solkan in  
  RS Štmaver 
26. december           Božični koncert  v cerkvi sv. Štefana v Solkanu              KS Solkan
december                Srečanje ob koncu leta                                                      DU Solkan
                                

Podrobni program društev si lahko ogledate na internetni strani KS Solkan.

Program prireditev KS Solkan in društev 
v oktobru, novembru in decembru 2012



28. september 20121001- solkanski ~asopis12

O[ Solkan

Čas brezskrbnih popoldnevov na 
domačem dvorišču ali igrišču je mimo. 
Spet je prišel tisti dan, ko naši učenci 
prestopajo šolski prag in se vračajo v 
šolske klopi, kjer jih čakajo nove na-
loge, izzivi in velika pričakovanja.

Na šolskem igrišču so se šolar-
ji od 2. do 9. razreda zbrali ob osmi 
zjutraj z učitelji in nekaterimi starši. 
Pozdravil jih je naš ravnatelj gospod 
Marijan Kogoj ter jim zaželel srečno 
in uspešno novo šolsko leto. Nato so 

Prvi šolski dan

Priznanja

se učenci z razredniki odpravili po 
učilnicah, kjer so jih čakale drobne 
pozornosti in novi učbeniki. Letos bo 
matično šolo obiskovalo 512 učencev, 
podružnično šolo v Grgarju 46 učen-
cev in podružnično šolo na Trnovem 
13 učencev. Poleg tega pa smo letos 
pridobili še dve skupini vrtčevskih 
otrok, tako da bo vrtec v Solkanu obi-
skovalo 117 otrok, na podružnicah v 
Grgarju 39 in na Trnovem 17 otrok.

Povsem nekaj novega pa je prvi 

šolski dan za prvošolčke, ki prvič pri-
hajajo na »veliko« šolo. Letos imamo 
v Solkanu 48 nadobudnih, veselih in 
razigranih prvošolčkov, ki so uro ka-
sneje prestopili prag učenosti skupaj 
s starši. Učilnice naših prvošolčkov 
niso več v prostorih vrtca, kot je to 
bilo doslej, pač pa na »tapravi« šoli, ki 
je za malčke ogromna stavba z veliki-
mi okni. Prisrčen sprejem so jim v avli 
pripravili drugošolci z otroškim pev-
skim zborom. Toplo dobrodošlico jim 

V SNG Nova Gorica so bila 7. sep-
tembra 2012 podeljena priznanja in 
nagrade Mestne občine Nova Gorica. 
Poleg nagrajencev (Nadja Velušček, 
Anja Medved, Edvin Sever, Marjan 
Terpin, Jože Šušmelj, Kulturno pro-
svetno društvo Lipa Šempas, Društvo 

Foto: Erika Grosar

Tretješolci in četrtošolci smo 
11. septembra preživeli pusto-
lovski, zabaven, adrenalinski in 
aktiven športni dan ob smaragdni 
Soči. 

V organizaciji Olimpijskega 
komiteja Slovenije, Kajak kluba 
Soške elektrarne in Proaktiv spor-
ta d.o.o. smo se udeležili mini 
olimpijade. Prireditev se je začela 
zelo slovesno, kot na pravih olim-
pijskih igrah. Najprej je zadone-
la himna, maskota Papi je nosil 
olimpijsko plamenico, za njim pa 
so korakali štirje učenci z olim-
pijsko zastavo. Sledil je pozdrav 
organizatorjev, nakar so se učenci 
razvrstili po skupinah. Navdušeno 
so se udejstvovali v veslanju s ka-
jakom, vožnji z raftom, štafetnih 
igrah ter v adrenalinskem parku, 
ki je na desnem bregu Soče. V pu-
stolovskem parku so se, opremlje-
ni kot alpinisti, urili v plezanju 
po vrveh, mrežah, premagovanju 
posebnih lesenih ovir in spustu po 
jeklenici. Prireditev se je zaključila 
s podelitvijo priznanj in majhnih 
darilc. 

Učenci so bili nad preživelim 
dnevom navdušeni in polni špor-
tnega duha. Velika zahvala gre or-
ganizatorjem, ki so se zelo potru-
dili in nam športni dan spreme-
nili v pravo pustolovščino, polno 
adrenalina. 
Erika Grosar    

je zaželel tudi gospod ravnatelj, učite-
ljice in predstavnik z UE Nova Gorica. 
Učiteljice so prvošolčke pospremile v 
prijetno okrašene učilnice ter z njimi 
vzpostavile prvi stik. Učenci so se naj-
prej predstavili. Vsak je povedal svo-
je ime. Učiteljice so jim predstavile 
Švigazajčka. K vsakemu prvošolčku je 

tudi priskakljal zajček, ki mu bo v šoli 
delal družbo čez vse leto. Na koncu so 
se posladkali s sladoledom. 

Vsem prvošolcem, pa tudi drugim 
učencem na šoli želim čim manj ovir 
pri pridobivanju znanja ter veliko 
uspehov na vseh področjih.
Erika Grosar

Športni dan ob Soči

Nagrajenke (Foto: Erika Grosar)

Kako globoka je voda? (Foto: Erika Grosar)

Ko bom velik, bom kajakaš! (Foto: Erika Grosar)

Tudi ravnatelj je imel športni dan. (Foto: Erika Grosar)

Po sodih in vrveh, samo ne po tleh. (Foto: Erika Grosar)

za zdravo življenje in podjetje Jung) 
so priznanja prejele tudi tri učiteljice 
z OŠ Solkan - Mojca Milone, Boža 
Hvala in Matejka Černe.

Nagrajenkam iskrene čestitke!

Erika Grosar



131001- solkanski ~asopis28. september 2012

O[ Solkan

Zmagoviti izdelki, poslovni načrti in raziskovalne naloge 

Vrtojba, 28. maj 2012: V 
Primorskem tehnološkem parku je 
konec maja potekala zaključna kon-
ferenca projekta POPRI - Otroci za 
prihodnost 2012, v katerega so bile 
vključene nekatere regijske osnovne 
šole. Učencem so bila podeljena pri-
znanja za sodelovanje in nagrade. V 
projektu POPRI, ki je namenjen spod-
bujanju ustvarjalnosti, inovativno-
sti, znanosti, tehnike in podjetništva 
med mladimi, je letos sodelovalo 35 
osnovnošolcev iz petih regijskih šol.

Organizator Primorski tehnološki 
park je tudi letos uspešno zaključil 
projekt POPRI, ki poteka že sedmo 
leto. Z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da se je ustvarjalnosti, inovativnosti, 
raziskovanja in podjetniških veščin v 
sedmih letih učilo skoraj 1450 mla-
dih. Osrednja nit projekta POPRI je 
z idejo preseči meje prihodnosti, pri 
čemer mladi pod mentorstvom pri-
pravljajo raziskovalne naloge, inova-
tivne izdelke in poslovne načrte. Pred 
koncem šolskega leta svoje rezultate 
predstavijo in zagovarjajo pred člani 
strokovne skupine in se tako potegu-
jejo za privlačne nagrade. 

Projekt POPRI - Otroci za prihodnost 2012

Otroci za prihodnost je sklop za 
učence od 6 do 14 let. V letošnjem na-
tečaju je sodelovalo pet  osnovnih šol: 
OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca Nova 
Gorica, OŠ Ivana Roba Šempeter, OŠ 
Dobravlje in OŠ Danila Lokarja iz 
Ajdovščine. Učenci so pripravljali raz-
iskovalne naloge, pri čemer so se učili 
kreativnega razmišljanja pri reševanju 
problemov. 11. aprila so zagovarjali 
svoje inovativne ideje in raziskoval-
ne naloge pred ocenjevalno skupino, 
sestavljeno iz članov gospodarske, 
akademske sfere in praktikov. Naloga 
ocenjevalcev je bila, da raziskovalne 
naloge in izdelke ocenijo in uvrstijo v 
tri kategorije priznanj: zlato, srebrno 
ali bronasto. Na zaključni konferenci 
je bilo na tej osnovi podeljenih:

7 zlatih priznanjo    
6 srebrnih priznanjo 
5 bronastih priznanjo 

Tudi letos so med dobitniki zlatih 
priznanj zelo zanimive in inovativne 
rešitve, na primer med mlajšimi ino-
vatorji: inovativne bobnarske palice, 
šolski stol s podporo, sodobna šolska 
omarica, pohištvo, izdelano iz odpa-
dnih materialov, ptičje krmilnice in 

strašila iz odpadnih dežnikov. Starejši 
inovatorji pa so predstavljali ideje o 
tem, kako izdelati inovativno eko-
loško strašilo za divje prašiče, kako 
preprečiti vožnjo v nasprotno smer 
na avtocesti, izdelali so mini hidro-
elektrarno, natakarja na gosenicah, 
naravno kozmetiko, peletni kuhalnik, 
preučevali so, kako povečati varnost 
v starejših avtomobilih in predstavili 
načrt za sodobno letališče. Mladi raz-
iskovalci pa so preučevali varnost pri 
uporabi interneta, možnosti izdelave 
in uporabe računalniških igric, začr-
tali so tržne smernice za inovativno 
modularno pohištvo Funny Cube, 
najmlajši pa so ugotavljali vpliv sil na 
gibanje in izdelali najrazličnejša pre-
vozna sredstva.

Vse naloge in inovativne ideje so 
bile plod trdega dela, radovednosti in 
iznajdljivosti, ki so jo dokazali v svo-
jih izdelkih in raziskovanjih. Ob njih 
so stali čudoviti mentorji, ki so jih ves 
čas motivirali, podpirali in zaupali v 
njihove ideje in raziskovanja.

Mladi inovatorji in raziskoval-
ci so se lahko po izboru strokovne 
komisije udeležili ožjega izbora na   

državnem Srečanju mladih raziskoval-
cev Slovenije, ki ga organizira Zveza 
za tehnično kulturo Slovenije. 

Na srečanju so sodelovali učenci 
zadnjih štirih razredov osnovnih šol z 
raziskovalnimi nalogami ter inovativ-
nimi projekti, ki so jih razvijali v okvi-
ru projekta POPRI. Zlata nagrajenca 
in obenem prva v državi sta bila na 
področju Varnosti v cestnem prometu 
učenca Kristjan Pahor in Luka Gajšek, 
oba učenca OŠ Solkan. Iz te šole je 
dosegla prvo mesto med osnovnošolci 
tudi učenka Sanja Celeste Smareglia, 

ki je na področju računalništva in ko-
munikacij zagovarjala raziskovalno 
nalogo Varna raba interneta. Iz OŠ 
Dobravlje je učenec z nalogo Otroci 
lahko delamo računalniške igrice 
osvojil srebrno nagrado. 

Primorski tehnološki park bo v 
sodelovanju z Osnovno šolo Solkan 
projekt POPRI organiziral tudi  nasle-
dnje leto, zato vabimo vse mlade, da 
se pridružijo našemu potovanju k is-
kanju rešitev in raziskovanju za boljšo 
in varnejšo prihodnost.
Mojca Milone

Kako deluje I. (Foto: Erika Grosar)

Kako deluje II. (Foto: Erika Grosar)

Poletni škljoc

O~itno imamo v Solkanu te`ave s parkiranjem! (Foto: mobi)
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Prvo avgustovsko soboto smo se 
upokojenci podali na že tradicional-
ni Izlet v neznano. Iz vabila pa se je 
dalo sumiti, da smo tokrat namenjeni 
v Rezijo. Nabralo se nas je kot običaj-
no za dva avtobusa. Ko smo zavili na 
avtocesto za Villesse, je nastalo vpra-
šanje, kam smo namenjeni. V načrtu je 
bil najprej obisk svetovno znane šole 
za mozaike v Spilimbergu. Šolo smo 
obiskali že leta 2004, vendar je šola do 
danes doživela pomembno povečanje 
in hrani neprecenljivo bogastvo moza-
ikov, ki so jih izdelali slušatelji z vsega 
sveta. Šola je bila sicer zaradi počitnic 
zaprta, zato nismo mogli videti učen-
cev pri delu, vendar razlaga nam je 
nakazala, da je sestavljanje mozaika 
prefinjeno umetniško delo, saj mora 
ustvarjalec znati izbirati ustrezne bar-
ve in oblikovati vsak kamnit ali steklen 
delček, da iz njih ustvari čim popolnej-
šo podobo, po kateri sestavlja mozaik. 
Osnovni materiali so marmor in steklo 
in to v tisoč barvnih odtenkih.

Med množico eksponatov so me 
posebno pritegnili ogromen stenski 
mozaik srednjeveškega Spilimberga, 
portret nekega svetnika zaradi izje-
mne usklajenosti barv in oblike del-
cev, in portreti oseb zaradi filigranske 
natančnosti, tako da so izdelki skoraj 
kot fotografija. 

Nato smo nadaljevali pot v Rezijo, 
kjer nas je v etnografskem muzeju na 
Ravenci sprejel domačin, ki nas je, v 
prijetni domači slovenščini, sezna-
nil z nič kaj obetajočo prihodnostjo 
rezjanske skupnosti, kljub zakonu o 
manjšinah. Povedal je, da se zakonska 
določila tolmačijo in izvajajo na ob-
činskem nivoju, ki pa jim ni nenaklo-
njeno. Slovenski dom na Ravenci, ki 
ga je zgradila Slovenija, je zaprt pod 
pretvezo, da je zapadla pogodba o 
upravljanju doma s strani rezijanske 
skupnosti. Etnografski muzejček pa 
je postavljen v baraki, ki je služila za 
bivanje po potresu, v njem pa, čeprav 
so ga postavili domačini, ni zaslediti 
slovenske ali rezijanske pisane besede. 
Žalostno, a resnično.

Od tu smo se napotili v Stolbico, 
vasico pod Kaninom, kjer se nahaja 
muzej brusačev - Museo dell' arroti-
no, kjer je v več prostorih velike graje-
ne stavbe prikazana domača potujoča 
obrt brušenja nožev, škarij in drugega 
orodja. Zanimiv in poučen je pogled 
na fotografije in originalne naprave, 
ki prikazujejo razvoj te potujoče obrti 
od prvotnih lesenih vozičkov, na kate-
rih so bile nameščene brusilne pripra-
ve, ki so jih poganjali z nogo, do zato 
prirejenih koles, na katerih so s pedali 
in domiselnim sistemom verig poga-
njali bruse. Napisi so samo v italijan-
ščini, uradno Rezjanov ni. Starejši se 
še spominjamo Rezjanov, ki so hodili 
po vaseh in ponujali tovrstne usluge 

- od brušenja nožev in škarij do po-
pravljanja dežnikov in krpanja bakre-
nih kotličev za polento. Danes je ta 
obrt izumrla, Rezija pa se prazni, saj 
morajo ljudje s trebuhom za kruhom, 
asimilacija je že očitna.

Pošteno vroče je bilo in v lokalnem 
bifeju se je še kako prilegel kozarec 
hladnega piva.

V programu je bil še en zanimiv 
ogled, kraj Pušja vas – Venzone, ki 
je že obstajala v prvem tisočletju. 
Naselje, ki je ohranilo srednjeveške 
značilnosti utrjenega kraja, je polno 
zanimivosti in vredno obiska. Čeprav 
je bil kraj med potresom skoraj po-
polnoma uničen, so le poskrbeli, da 
so značilne stavbe ponovno postavili 
v prvotno podobo, kar velja pred-
vsem za občinsko hišo in katedralo. 
V katedrali je še ohranjeno original-
no zidovje, ki je ostalo po potresu. 
Ponovno so postavili tudi veličastno 
obrambno obzidje, ki ga je obkrožala 
voda in dvoje mestnih vrat. Takrat je 
bil tudi praznik sivke, ki jo očitno go-
jijo in pripravljajo nešteto izdelkov od 
parfumov do mil. 

Na poti nas je spremljala dobro 
poučena vodička, ki je znala veliko 
povedati o značilnostih in posebno-
stih obiskanih krajev. Dan se je že 
nagnil na popoldanske ure, ko smo 
se le ustavili na gradu v Dobrovem 
na zasluženo večerjo, ki smo jo s te-
kom použivali na senčni terasi, saj se 
je vročina medtem že polegla. Kljub 
hudi vročini smo bili z izletom zelo 
zadovoljni.
Pepi Bitežnik 

Tako so brusili Rezijani.

V muzeju brusilcev

Loggia v komunalni palači v Pušji vasi

Kljub pasji vročini na izlet
Najlep{a leta
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Članom rezbarskega, intarzijskega 
in restavratorskega društva Solkan 
se je pridružilo tudi nekaj upokojen-
cev na ogled tradicionalne razstave v 
Sutrio, vas visoko v Karnijskem hri-

Mešani pevski zbor Slavec 
Solkan vabi nove pevke in 
pevce na vaje, ki jih imamo 

v Novi Gorici, v Ulici 
Gradnikove brigade 25.

Za več informacij pokličite  
041 835 580 ali se oglasite na:

olga.srebrnic@gmail.com

Za ponovno letovanje na otoku 
Braču smo se odločili že v decembru, 
saj smo imeli dobre izkušnje iz lanske-
ga leta. Bivanje v hotelu je bilo zelo 
prijetno, domače hrana raznovrstna 
in po našem okusu. Urejenost hotela, 
okolice in plaže na visokem nivoju. 
Plaža je oddaljena od hotela pribli-
žno 200 m, morje čisto, kamnita in 
prodnata obala se položno spušča v 
morje in omogoča lahek dostop tudi 
starejšim. Borov gozd, oddaljen od 
morja 30 metrov, nas je vabil v prije-
tno senco. V njem smo se zadrževali 
predvsem tisti, ki nismo imeli do-
volj podlage za intenzivno sončenje. 

Kljub vročini in dopustom je ži-
vljenje in delo v Društvu upokojen-
cev potekalo normalno - po letnem 
načrtu.

Največ je bilo športnih srečanj. 
Imeli smo dva izleta, prvi v Ribnico 
in Kočevsko, drugi pa tradicionalni 
izlet v neznano. Obiskali smo šolo za 
izdelovanje mozaikov v Spilimbergu 
in nadaljevali pot k Slovencem v 
Rezijo. Od 16. do 23. avgusta smo 
letovali na otoku Braču.

Balinarji so po osvojitvi drugega 
mesta na pokrajinskem prvenstvu ba-
linarjev v Kanalu in tretjem mestu na 
našem turnirju v Solkanu nastopili še 
v Šempetru, kjer so prav tako osvojili 
tretje mesto. 4. julija so nastopili v 
Medani, kjer so osvojili prvo mesto, 
11. julija pa so se udeležili turnirja na 
Dobrovem in pristali na petem me-
stu. Tudi v jeseni jim ne bo dolgčas, 
saj jih čakajo turnirji v Renčah, Novi 
Gorici in Vrtojbi. 

Balinarke so po osvojenem turnir-
ju 1. junija v Solkanu gostovale še 9. 
junija v Sovodnjah, kjer so bile prav 
tako prve. 24. junija so zmagale še 
v Vipavi. V Prvačini  pa je bil turnir 
7. julija, kjer so osvojile  4. mesto. 
Na turnirju v Vrtojbi (14. jul.) in v 
Medani (28. jul.) niso imele športne 
sreče in se niso uvrstile v finalne igre. 
V jeseni se bodo udeležile tradicio-
nalnih turnirjev v Kanalu, Kobaridu, 
Novi Gorici, Tolminu in Renčah.

Igralke in igralci pikada v poletnih 
mesecih niso imeli tekmovanj, so pa 
zato pridno vadili.

Prvega septembra so se udeležili 
turnirja v Idriji. Ženske so dosegle 
7. mesto, moški pa so bili šesti. Lep 
uspeh je dosegel Pepi Valič, ki se je 
v posamični konkurenci uvrstil na 
šesto mesto. Jeseni jih čakajo turnirji 
v Bovcu, Kobaridu in Kanalu.

Na pobudo nekaterih članov dru-
štva smo se 14. junija podali na izlet v 
Ribnico in na Kočevsko. To so kraji, 
ki jim pri načrtovanju izletov doslej 
nismo posvečali posebne pozorno-
sti. Ribiška dolina in Kočevska ležita 
na zahodnem delu Dolenjske. Imata 
podobne geografske, etnografske in 

Povsod je lepo, a najlepše je doma

Osebje hotela je bilo do gostov prija-
zno in ustrežljivo. Vse te ugodnosti so 
nas prepričale v ponovitev letovanja. 
Za letošnje letovanje se je odločilo 47 
naših članov. 

16. avgusta ob drugi uri zjutraj 
smo vstopili na avtobus in se odpelja-
li proti Splitu. Agencija Relax tokrat 
žal ni imela sreče pri izbiri avtobusa. 
Namenila nam je namreč takšnega s 
premajhno razdaljo med sedeži. To 
smo občutili prav vsi in smo zaradi 
tega negodovali. Oddahnili smo si, ko 
smo prispeli v splitsko pristanišče in 

končali neudobno potovanje. Tu nam 
je Relaxova spremljevalka razdelila 
vozovnice za trajekt, prijazni šofer-
ji pa so nas pripeljali prav do mesta 
vkrcanja.

Plovba po mirnem morju je bila 
prijetna. Po slabi uri vožnje smo pri-
speli v pristanišče Supetar na otoku 
Braču, kjer so nas pričakale Relaxove 
vodičke, ki so nas pospremile do av-
tobusa in nato v hotel.

Tu nas je čakalo neprijetno prese-
nečenje, saj smo se z agencijo Relax 
dogovorili, da bo celotna skupina 
nameščena v istem hotelu kot lani, 
ki je zaradi dvigala bolj primeren za 

starejše in invalide. Vendar so zaradi 
velikega števila gostov našo skupino 
razporedili kar na pet različnih loka-
cij, ki so bile oddaljene od glavnega 
hotela z recepcijo in restavracijo od 
50 do 100 m. Težave so nastale pred-
vsem za tiste, ki imajo težave s hojo v 
višja nadstropja, saj dvigal ni bilo. 

Z razumevanjem vodstva hotela 
in pomočjo predstavnic Relaxa smo 
naslednji dan ta problem rešili in uži-
vanje na počitnikovanju se je lahko 
začelo s polnimi pljuči. Tako kot lani 
smo bili s prizadevanjem vodičk, pri-

jaznostjo hotelskega osebja in vreme-
nom, ki ni bilo tako vroče kot doma, 
izredno zadovoljni, da o hrani in so-
bah ne govorimo.

Tudi s povratkom smo bili zado-
voljni, saj nam je agencija priskrbela 
udoben avtobus in prijazne šoferje, da 
je bil povratek domov zelo prijeten. 
Sicer pa še vedno velja rek: »Povsod 
je lepo, a najlepše je doma.«

Ob spominu na naša dosedanja 
lepa letovanja smo že začeli razmišlja-
ti, kam bomo odpotovali naslednje 
leto. Upajmo, da nam bosta zdravje in 
razmere doma in v svetu naklonjene.
Božidar Markič

Ker niso iz cukra, se niso stopile.

Hladna senca je bla`ila pasjo vro~ino.

Ko se je shladilo, so se dru`be sestajale na terasi.

Poletje na upokojenski 
način

gospodarske značilnosti. V preteklo-
sti so se ukvarjali predvsem s kme-
tijstvom in gozdarstvom. Po drugi 
svetovni vojni pa se je začela razvijati 
predvsem lesna, pa tudi kovinska in 
tekstilna industrija. Obilica dobrega 
lesa in potreba po zaslužku je pripe-
ljala ljudi do tega, da so začeli izdelo-
vati izdelke za domačo gospodinjsko 
rabo. To poznamo danes kot »suho 
robo«.  Izdelovanje suhe robe sega v 
davno preteklost. Leta 1492 je cesar 
Friderik III. ribniškim in kočevskim 
kmetom izdal dovoljenje, tako ime-
novani krošnjarski patent, na osnovi 
katerega so lahko izdelovali in pro-
dajali doma izdelano suho robo po 
vseh deželah njegovega cesarstva. 
V muzeju suhe robe in lončarstva v 
Ribnici smo si ogledali izdelke lo-
kalne obrti in prikazali so nam tudi 
nekatere postopke pri izdelavi rešet, 
žlic, kuhalnic, zobotrebcev in drugih 
izdelkov, ki sodijo k suhi robi.

Čeprav je zgodovina Kočevske so-
rodna Ribniški dolini, nam je bolj po-
znana iz polpretekle zgodovine. Med 
narodnoosvobodilno borbo so pro-
strani kočevski gozdovi nudili zavetje 
partizanom. Ogledali smo si Bazo 20, 
kjer so dolgo časa delovala vojaška in 
politična vodstva slovenske partizan-
ske vojske. V roških gozdovih sta bili 
bolnici Zgornji Hrastnik in Jelendol. 
Ustavili smo se tudi pri breznu pod 
Krenom, kjer je simbolični kraj spo-
mina na po vojni pobite slovenske 
domobrance in njihove somišljenike. 
Tu je umrlo tudi veliko število ljudi 
drugih jugoslovanskih narodov, ki 
so jih zavezniki vrnili iz Vetrinjskega 
polja na avstrijskem Koroškem. 

Pot nas je nato vodila po prostra-
nih kočevskih gozdovih. V dolini 
smo se ustavili za pozno kosilo in 
se nato vrnili v Kočevje in Ribnico 
in pri Žlebiču zavili proti Sodražici, 
Novi vasi, Cerknici in pri Rakeku 
prišli na avtocesto. Izlet ni bil napo-
ren. Videli smo prostrana gozdna po-
dročja, saj če jih ne vidiš in doživiš, si 
niti ne predstavljaš, da so tako blizu 
našemu domu.  
BM

Na razstavi lesne umetnosti  
v Sutriu

bovju. Razstava Čarovnije v lesu se 
odvija vsako prvo nedeljo v septem-
bru. Tu razstavlja nešteto rezbarjev 
in intarzistov s širšega območja. Trg, 
ki ni večji od naše Vipave, se takrat  

spremeni v živahno delavnico, ki za-
sede dvorišča, trg in podhode in pri-
kazuje ustvarjalne dosežke svojih 
obrtnikov. Nešteti obiskovalci lahko 
občudujejo mojstrovine, ki nastajajo 
pod spretnimi rokami rokodelcev. 
Med njimi smo zasledili tudi člana 
solkanskega društva, ki se  ukvarja z 
intarzijami. Vsebino razstave dopol-
njujejo tudi druge dejavnosti hišne 
obrti, kakor pletenje košev, kvačka-
nje, predenje volne in izdelava pr-
tov. Za številne obiskovalce skrbijo 
vaščani z improviziranimi kuhinjami, 
ki ponujajo vrsto domačih dobrot. 
Jutranja megla in oblačnost sta se do-
poldne razkadili, posijalo je kar vroče 
sonce, tako da je bilo treba poiskati 
senco in se odžejati s kozarcem hlad 
nega piva. Poznavalci, ki so bili v 
Sutriu tudi prejšnja leta, so poveda-
li, da je bila lani razstava bolj bogata. 
Tudi tu ima vmes svoje prste kriza in 
pomanjkanje denarja. Za  novince pa 
je bil obisk posebno doživetje. 
Jože Bitežnik

Pesem je zdravje

Najlep{a leta



28. september 20121001- solkanski ~asopis16

Anton Jug, ki smu Sukenci pravli 
Toni B]rbal~, je biu ]n soj tip. Zmj}- 
r]m je m}~ku u ustah ~iku. Kupavu je 
t]narbol u]rdin}r tobak, sa ni mj]u 
šoldu za bujšiga. Biu je ž]ndar]m. 
Na Placi, tam polok, ~j}r ki je zdej 
faruš, je biu do prv] u}jsk] p]ržu}n 
an Toni je ahtu tist], ki s´j]h zóp]rli. 

^e je mularija previ~ rassajela an zg]- 
njela kajšn] fandónj], je koga poulj]-
ku za urat an ga za ~eres nu]~ denu u  
p]ržu]n, da s] je do jutra zbrihtu. Ma 
tiskat s] ni zg]njalo trkaj batabuja, 
ku sga zg]nje d]n]s an p]r usih 
pulicajah, ki j]h j]mamo, uselih ni 
noben] régul]. 

U cajti prv] u]jsk] je biu B]rbal~ 
austriski vojak an je ahtu vojak], ki s] 
tj]li ute~t h Taljan]m. ^e sj]h Austrici 
ulovili, sj]h zóp]rli u vojaški p]ržu]n 
u Trento u Tiru]lah. Toni je doskat 
biu pólok, k]r s] obsu]jenc] u]zili 
na tribunal an tudi na mj]sto, ~j]r 
ki sj]h streljeli. Ad]n ot teh je biu 
Césare Batisti, ki sga Austrici opsu]d- 
li an denli na gáug] 12. julja 1916. u 
Trentoti. Ot tistikrat obstaje še dosti 
slik.1

Toni je biu tudi v]rdj}n za pu]lj]. 
Adna ot Sukenk s] zmisli, da je enkat 
ulovu dvj] lesici. Taljanski karabinj]rji 
sga prašali, ~e s] s]mc anu samica. On 
je reku, da s] frdelo e frdela, tou je 
re~t fratelo an sorela - brat an sestra. 

Po prvi u]jski je ratu op~inski 
glásnik. Na d]n nedj]lj] je po m}ši 
pret cj}rkvu stau polok ograj], túku 
na tamburin an brau use, kar ki je blo 
uradno noviga. Zmj]r]m je kon~avu 
s]z besj]dami: Smrt fašizmu - B]r- 
bal~u ~iku.

Lj]ta devetnejstiga (1919) s] je 
por~íu s]z udu}vu Anu ̂ i~igoj, mamu 
od Ivana Filip~a. Nu nedj]lju je pret 
cj]rkvu po m]ši kon~u brat novic]. Usi 
s] mís]nli, da je že konc an s] zá~]n- 
li othajet. Tiskat je mo~no udaru 
po tamburji an zakri~u: »Pošlušte! 
Drugu nedj]lju s] por~í Toni B]rbal~.  
Vabljeni usi, usak p]r soji špeži«. ]n f]n- 
ti~ je zakri~u: »Ma nunc, ki zdej s] 
boste por~ávu, sa j]maste že pedeset 
lj]t.« An B]rbal~: »Koga? Nu krotu! 
Devetnuštj]rdeset!« 

Taljani s] po konci u]jsk] skoristli 
smrt od Batist] an od drugih, ki sj]h 
Austrici ubujli, da bi med mladmi 
]ldmí zbudili simpatiju do trdih 
Taljanu, zatu] s] u šu]lskih ~itankah 
opisavali soj] velik] junak]. Polok 
s] bl] slik], ~j]r ki je doskat biu tudi 
B]rbal~. Zatu] je Toni enkat zgubu 
službu an je ostau na cj]sti. Mogu je 
primt za usako dj]lo. 

Dobro s] je zastu]pu s]z Anton]m 
Boškin]m (1836 - 1940), ki je mj]u 
na Placi pekariju an butj]gu od j]sti. 
Pozimi s] je po cj]l] ur] grou polok 
velik] pe~i, ~j]r ki s] pekli kruh. Žagu 
je d]rv] za pek]; s]z Goric] je na 
bureli doskat p]rpelju kajšnu robu, ki 
sju nucali u butj]gah.

Toni je doskat šou na Hum, Svetu 
Katarinu an tudi na Škób]rj]u. Otro- 
k]m s] je hvalu, da je tam vidu ším]lc] 
(šimj]), p]r Mežnarjavim studenci pa 
mu}rsk] dj}k]lc]. Pred boži~]m je s]s 
Huma nosu dol grot] za jas]lc]. Biu 

je tudi picamort. ]nkuli s] ni tr]su 
ot straha. Na žegni je u kapelci cj]l] 
no~i ahtu mrli~]. Šaldu rad je strašu 
otrok], da hu}dj] pono~i po žegni 
mrli~i an nu]sj] soj] glav] u r]kah. 

U cajti drug] u]jsk], k]r s] metali 
bomb] na sukenski most, s] bli  
]ldje usi trdi ot straha. Ku je zatulla 
sirena, ki je nazn]nla, da s] blizu 
eroplani s]z bombami, s] usi zlaufali 
u kavern]… B]rbal~ ni nankar m}gnu. 
Ostau je u Boškinavi hiši an ju ahtu. 
Doskat j]m je tudi rj]šu kruh, ki 
sje glih tiskat peku, sa ~ene bi sj]m 
lohkor zažgau. 

Toni je biu šaldu m]hkiga s]rca, ku 
~lovek je znou stat pokonci, rat s] je 
škercj]ru an spraulju ]ldi u smj]h tudi 
u t]ških cajtah. 

fandónj] – norosti
t]narbol u]rdin}r tobak – najbolj 
cenen tobak
denli na gaug] – dali na vislice, 
obesili
p]r soji špeži – na svoje stroške
v]rdj}n za pu]lj] – poljski ~uvaj
Škób]rj]u – Škabrijel
ším]lc] (šimj]) – opice
grot] – kamni, izdolbeni od erozije
picamort – pogrebnik
nankar m}gnu – niti mignil
kartolina – razglednica

 Besedila u sukenš~ini ne sledijo 
natan~nim zgodovinskim dogajanjem, 
ampak so zapisana tako, kot se 
ohranjajo v spominu pripovedovalcev. 
Pripovedi se prenašajo iz generacije 
v generacijo, zato imajo razli~ne 
variante in se lahko tudi oddaljujejo 
od resnice. 

Zahvaljujem se Brunu Zavrtaniku 
za opozorila na publikacije, vsem 
pripovedovalcem, Jerneju Zavrtaniku 
pa za uskladitev solkanskega besedja.
Katarina Vuga

1 Ve~ o tem Drago Sedmak: Ob vznožju branikov, 
2003, str. 176-179

Zahvale

Naslednja številka 
1001 – solkanskega ~asopisa 
Naslednja številka 1001 – solkan-
skega časopisa bo izšla 21. decembra 
2012. Članke in fotografije je potreb-
no oddati najkasneje do 3. decem-
bra. Pošljite jih v elektronski obliki 
na naslov: 1001solkan@gmail.com.  
Besedil, ki niso v elektronski obliki, 
ne moremo sprejemati. Kontaktna 
številka urednika: 040 201213. 

Obvestila

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

Po doma~e

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

Darovalci za ~asopis

V letu 2012 so darovalci za časopis 
prispevali 3.899,55 evrov.

Za prispevke v zadnjih treh mesecih 
(do konca avgusta) se zahvaljujemo 
vsem naštetim darovalcem.

Breda Petra Ambrožič, Bergoč, 
Silvana Boltar, Emil Brajnik, Mara 
Bratuž, Vladimir Brezigar, Steva 
Fornazarič, Ivica Gomišček, Štefan 
Gorjup, Anica Grosar, Anton Jakin, 
Dragan Jančič, Marija Kodelja, 
Krunič, Nada Lisjak Berger, Marija 
Martinc, Oskar Mihelj, Flavio 
Nardin, Valentin Podgornik, Jože 
Rozman, Ljuba Uršič, Valentinčič, 
Andrejka Zavrtanik, Bruno 
Zavrtanik, Franko Zavrtanik, Norma 
Zucchiati.

Darovalce prosimo za poln naslov, saj 
bomo le tako lahko vedeli, komu naj 
se osebno zahvalimo.

Toni B]rbál~ (1870–1947)

Toni B]rbál~ na kartolini, ki ju je pisu Antonu Boškinu pred boži~]m 1915 s]z Brucka an 
der Mur. (Iz arhiva Antona Komela)

Toni B]rbál~ p]r u]zi, ~j]r ki sedi gor Cesare Batisti. Slika je bla u taljanski šu]lski ~itanki za tre~i razred l. 1938 s]s kratkim opis]m: 
Cesare Battisti, l´Eroe della montagna. Tiskat je bla s]mo adna ~itanka, ~j]r ki je blo use ukop: religija, gramatika, zgodovina, zemljepis, 
ra~unstvo.  (Iz arhiva Julita ^erneta)

Prireditve v letu 2012 so tudi 
omogo~ili:
Bar Karavla Solkan
Bar HEC Solkan
Brezigar David in Marinka, Solkan
Cvetličarna Klavdij Jakončič, Solkan
Gopack Nova Gorica
Gostilna Solkanska klet, Solkan
Iskra d.d. Šempter pri Gorici
Kava bar Memedi, Solkan
Kavarna Čolnarna na jezu
LEGA – uokvirjenje slik, Nova Gorica
Livarna Gorica
Marmor granit Mužina, Selo
Mesnica Damjan Kovačič, Solkan
Mini pekarna Brumat, Solkan
Okrepčevalnica Valentinčič, Dolga 
njiva
Ošterija Žogica, Solkan
Pintar Marinko, Solkan
Pizzerija Soča, Solkan
Plesničar Srečko, Solkan
Restavracija Sveta Gora – Miha 
Benedetič
Turistična zveza Nova Gorica
Vrtnarstvo Koršič, Solkan
Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana

Slike s krajevnega praznika in na 
straneh 2 in 3 je podaril  
Foto atelje Pavši~ - Zavadlav.

Najlep{a hvala vsem!

solkanski časopis
74. številka

Turistično 
društvo 

Solkan vabi
lastnike in najemnike lokalov 
ob Cesti IX. korpusa, Soški 
cesti in na Trgu J. Srebrniča 
v Solkanu, da bi tudi letos 
med 20. dec. 2012 in 10. 

jan. 2013 v svojih izložbah 
razstavili jaslice.  

Svojo odločitev naj sporočijo 
Ljubici Šuligoj na naslov 
ljubica.suligoj@gmail.co

ali na GSM 041- 271-781. 
Lani se je predstavilo  

16 razstavljavcev jaslic.  
Upamo, da jih bo letos še več.


