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Regulacijski načrt
Res, ampak ne kakršenkoli. Objavljamo 
prvega, ki ga je izrisal arhitekt-urbanist 
Maks Fabiani.
Na strani 3

Vrt za hišo
Služili so za preskrbo družine z 
zelenjavo in zelišči, viški so končali na 
tržnici. Enega takih imajo Zavrtaniki. 
Na strani 7

Intervju

Albin Špacal je vmesni člen med prvo 
trojico solkanskih kajakašev (Srebrnič, 
Bone, Prijon) in mlajšim rodom. Še 
vedno vesla, čeprav ni več tak, kot na 
mladostni sliki.
Na strani 10

Priloga
Mali solkanski besednjak z nagradnim 
kvizom - testom. 
Na straneh 11 do 13

Solkanske večernice
O mojstrih in vajencih, učenju in pouku, 
novi industrijski revoluciji in starih 
mizarjih.
Na strani 14

Zamolčana zgodba
O Ivanu Verdikonu, črnem bratu, in 
težavah, ki jih je zaradi tega imel.
Na strani 15

Obledele fotografije
O Solkanu in Štmavru, barki in mostu, 
pretrganih vezeh in plavanju u Dugarcu.
Na strani 16

In še marsikaj do
Križanke
na strani 24
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Drage Solkanke, Solkanci in prijatelji 
Solkana, prisrčen pozdrav vsem pri-
sotnim. Veseli me, da se je današnje 
proslave udeležila vrsta pomembnih 
osebnosti. Poseben pozdrav name-
njam letošnjim  nagrajencem, poslan-
kama državnega zbora gospema mag. 
Mirjam Bon Klanjšček in Tanji Cink, 
državnemu svetniku Tomažu Horva-
tu,  našemu županu Mateju Arčonu, 
ki se je udeležil vseh naših proslav, 
načelnici Upravne enote Nova Go-
rica Bojani Kompare, ravnatelju OŠ 
Solkan, mestnim svetnikom, članom 
Sveta KS Solkan, predstavnikom so-
sednjih KS, predstavnikom zamejskih 
organizacij, predstavnikom naših 
društev in ne nazadnje predstavni-
kom sponzorjev, ki jim gre velika za-
sluga, da lahko v Solkanu organizira-
mo našo osrednjo prireditev.

Letos se zaključuje štiri letno ob-
dobje Sveta KS Solkan. Na priha-
jajočih volitvah se boste volivke in 
volivci odločali komu boste zaupali 
vodenje KS Solkan. Na volitvah za 

Krajevni praznik 2014
Tudi tega smo spravili pod streho. In to dobesedno. Ob veselju prirediteljev, ki 
jim prvič ni bilo potrebno prižigati sveč za lepo vreme, in z negodovanjem onih, 
ki so jim bila bolj pri srcu prejšnja, odprta prizorišča. Ni ga čez plac, je rekel 
prvi. Ja, ampak ta pravi je ta zgornji, za krajevno skupnostjo, je menil drugi. Kje 
pa, vi mladi sploh ne veste, da je bilo najlepše pri marketu, je ugovarjal tretji. 
Brez skrbi, če bomo kadarkoli praznovali naš solkanski dan kje drugje, bodo vsi 
začeli navijati za Karavlo. Ker prednosti, ki jih ponuja ta športno-rekreacijski 
objekt, moramo šele odkriti. In mu dovoliti, da zaživi. 24/7, kot bi rekli v sodob-
nem žargonu. Kot pokrito kotalkališče, plesišče, vadišče, prizorišče, srečevališče, 
razstavišče, zbirališče..., skratka novo središče. 
Toni Gomišček

Govor predsednika 
KS Solkan Jožefa Lebana

mestni svet Mestne občine Nova Go-
rica bo nastopila tudi Lista za Solkan. 
Te stvari prepuščam vam v odločitev 
5. oktobra. Želim le poudariti, da je 
zelo pomembno, da pridete na voli-
šče vsi.

Štiri leta je veliko, včasih pa pre-
malo, da bi lahko uresničili vse načr-
te. Kljub temu mislim, da smo v Sol-
kanu nekaj naredili.

Začeli smo s pokrivanjem in ure-
janjem kotalkališča. Danes ugotavlja-
mo, da je ta objekt dobil svojo podo-
bo in vsebino. S celostno ureditvijo 
celotnega kompleksa bivše stražnice, 
bi moral postati kulturno in športno 
središče Solkana.

Veliko časa smo namenili prometni 
ureditvi Solkana. Promet smo umirili 
in s krožišči dosegli večjo pretočnost 
prometa. Tudi tovorni promet smo 
preusmerili tako, da v glavnem ne 
poteka več skozi Solkan. Projekt še ni 
zaključen. Z dokončno izvedbo načr-
ta, ki zajema poleg Ceste IX. Korpusa 
tudi ostale dele Solkana, bomo do-
segli, da se bo tranzitni promet pre-
usmeril na obvoznico. Tudi na novo 
urejena Vojkova cesta z avtobusnim 
postajališčem, kolesarsko stezo in peš 
potjo, bo postala prijaznejša za doma-
čine in turiste.  Tudi na novo urejena 
ulica Milojke Štrukelj bo velika pri-
dobitev za Solkan. Sodelovali smo pri 
ureditvi ulice Pot na Breg, ki je po-
membna pridobitev za razvoj kajak 
centra. Prav tako smo sodelovali pri 
ureditvi ceste ob vrtcu Julke Pavletič.

Dobitniki priznanj  KS Solkan

Priznanje KS ob krajevnem prazniku 13. 9. 2014 so prejeli:
JOŽEF MARKIČ, za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine na področju 
mizarstva v Solkanu, ANTON ŠPACAPAN, za dolgoletno uspešno delo z mladimi na 
področju modelarstva v Solkanu in okolici, MAJDA ŠTURM, za večletno delo v Svetu 
KS na socialnem in kulturnem področju in FRANKO RUTAR, za večletno delo v Svetu 
KS in za prizadevanje pri urejanju ekološke problematike v Solkanu.

Utrinki s prireditve

Ansambel Malibu

Marko Kobal  – bariton

Boštjan Špehonja in Tina Pšag - plesni par. 
(Vse foto: Vasja Podbršček)Matej Arčon - župan MONGNadaljevanje na strani 2
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KS Solkan 

V soboto, 21. junija 2014, se je v 
Solkanu na trgu M. A. Plenčiča odvi-
jala že tradicionalna slovesnost ob 
dnevu državnosti »Pesem pod lipo«, ki 
je letos sovpadla s tednom ljubiteljske 
kulture. In prav ljubiteljem, članom 
Kulturnega društva Slavec Solkan, 
njeni predsednici in organizatorki 
Olgi Srebrnič ter Krajevni skupnosti 
Solkan, pevcem Slavca, sponzorjem in 
ostalim nastopajočim gre posebna za-
hvala, da je tudi letos, že petnajstič po 
vrsti, ta dogodek zelo lepo uspel. Na 
Pesmi pod lipo se vsako leto predstav-
ijo zborovski in drugi glasbeni sestavi, 
ki pomembno sooblikujejo goriški 
kulturni prostor. Namen tedna lju-
biteljske kulture, ki je letos potekal 
od 15. do 22. junija 2014, se je pok-
loniti vsem ljubiteljskim kulturnim 
ustvarjalcem in jim omogočiti večjo 
prepoznavnost in priznanje v družbi. 
Po Sloveniji se je v okviru tega tedna 
zvrstilo okoli 500 različnih kulturnih 
dogodkov in letos je bil eden izmed 
njih tudi Pesem pod lipo.

Na prvi poletni dan se je na pr-
ireditvenem prostoru, na trgu pod 
s cvetovi obloženo lipo, zbrala ve-
lika množica ljudi. Po prisrčnem 
pozdravnem nagovoru predsednika 
Krajevne skupnosti Solkan, Jožefa 
Lebana in svetnice MONG, mag. 
Mirjam Bon Klanjšček, so zadon-
eli zvoki citer štirinajstletne Veronike 
Žorž, ki si znanje nabira na zavodu 
Sv. Stanislava v Ljubljani ter na semi-
narjih pri nas in v tujini. Na proslavi 
smo prisluhnili vokalom solopevcev, 
učencev profesorja Vladimirja Čadeža 
iz Glasbene šole Nova Gorica: Petru 
Prinčiču, Mojci Rusjan in Borutu 
Orozoviču. Peter Prinčič in Borut 
Orozovič sta člana na novo ustanov-
ljenega Goriškega komornega zbora, 
za seboj imata veliko število nastopov. 

Ob novogoriškem občinskem 
prezniku sta plaketi prejela:

 
ANA MARIJA FURLAN,  

rojena 1931,  
učiteljica klavirja,  

za dolgoletno požrtvovalnost 
in predanost na področju 

glasbene ljubiteljske kulture  
 

in  
 

PATER PAVEL (FRANC) 
KRAJNIK  

 
rojen 1924, frančiškan  

ob 40-letnici delovanja kot  
bibliotekar v bogati 

samostanski knjižnici  
na Sveti Gori  

in za pomemben prispevek  
v verski publicistiki. 

V okviru Sveta krajevne skup-
nosti je bila ustanovljena Lista za Sol-
kan, ki bo samostojno nastopala na 
letošnjih lokalnih volitvah za mestni 
svet mestne občine Nova Gorica. 
Nosilec liste je dosedanji predsednik 
Sveta krajevne skupnosti Solkan Jožef 
Leban. Na listi je poleg njega tudi vr-
sta Solkancev, ki so že veliko naredili 
za kraj in so pripravljeni prispevati še 
več. Sestava liste je garancija, da se bo 
v Solkanu še veliko dogajalo.

Lista za Solkan ne obljublja »medu 
in mleka« ampak trdo delo za skupno 
dobro. Nismo politična stranka, ven-
dar si želimo še več narediti za naš 
Solkan in Novo Gorico. Garancija 
so naše izkušnje in ideje, ki smo jih 
oblikovali skozi večletno delovanje za 
skupno dobro kraja Solkan in občine 
Nova Gorica. 

Samo skupaj z vami in vašo pod-
poro naši skupni listi, lahko naredimo 
Solkan še lepši in privlačnejši, kjer 
si bodo naši mladi ustvarili dom in 
družino.

Naša vizija je realna in uresničljiva. 
Naša številka na Lokalnih volitvah 
2014 je 5.

5čista
 za več turizma v vsako Krajevno skupnost 

 Izgradnjo potrebne turisti�ne infrastrukture: nadaljevati in do-
kon�ati stavbo »Muzejska zbirka Solkan«, urediti parkiriš�e za 
avtodome na obra�ališ�u v Solkanu ,ureditev izhodiš�a za peš 
in kolesarske poti, ureditev razgledne to�ke za solkanski most, 
zgraditi most - brv �ez So�o za pešce in kolesarje, turisti�-
no lepotico Sv. Gora narediti še bolj privla�no. Solkanu bomo 
pove�ali turisti�ni obisk. Zahtevali bomo ustanovitev Lokalne 
turisti�ne organizacije. Skratka, narediti Solkan privla�en za 
krajane in turiste.

 za več zelene barve in večjo kakovost bivanja v vsaki KS
 To bomo dosegli z dokon�anjem prometne ureditve skozi Solkan 

po strokovnih podlagah in z ureditvijo Vojkove ulice z avtobusnim 
postajališ�em pri Hermeliki ter kolesarsko potjo do Sabotina. 

 Podpirali bomo vse aktivnosti MONG na podro�ju gospodar-
stva, ki bodo prinašala nova delovna mesta z visoko dodano 
vrednostjo, vklju�no z odkupom SIA in zemljiš�a Soških vil. 
Celostno bomo uredili park pri vrtcu Julke Pavleti� in Karavlo s 
postavitvijo otroških igriš�. Privla�en kraj bo vrnil kvaliteto ter 
možnost dela in bivanja doma, saj si vsi želimo bivati v ureje-
nem, privla�nem in varnem kraju. Vitalnost nas bo razlikovala 
od drugih.

 za racionalno porabo denarja in konkretne projekte
 Že z majhnimi investicijami  lahko pove�amo ugodje bivanja v 

kraju. Potrebno je pripraviti prioritetno in mednarodno pove-
zovanje na projektih. Zgradimo lahko privla�ne doma�e kraje, 
ki so osnova za trdno ob�ino, v katero se bodo mladi vrnili in 
podjetja investirala. Bili bomo inovativni in spoštovali bomo 
najstarejšo logiko.

 za večjo vlogo Krajevnih skupnosti v občini 
 Izkoristil bi radii vse možnosti edinstvene lege kraja ob So�i in 

mu vrnili pomen, ki ga je imel v preteklosti. Krajevne skupnosti 
najbolj vedo, kaj potrebujejo za razvoj. Spoštovanje tega dej-
stva bo naredilo mo�ne KS, ki bodo povezane v lepšo Novo Go-
rico. Lista za Solkan si bo prizadevala za ve�jo vlogo krajevnih 
skupnosti v mestni ob�ini Nova Gorica.

 za spoštovanje mnenja krajanov 
 V Solkanski listi bomo povprašali ter spoštovali voljo kraja-

nov (E-MNENJE). Z medgeneracijskim sodelovanjem se bomo 
trudili povezati vse OŠ, vrtce, VDC in upokojence ter pove�ali 
izmenjavo medsebojnih informacij. Kraju bi radi rnili MEDNA-
RODNE EXTEMPORE.

V LISTI ZA SOLKAN si bomo prizadevali:

Vizija
V Listi za Solkan bomo zagovarjali vse realne na�rte Sveta krajevne skupnosti. Tako bomo pove�ali vlogo kraja Solkan v mestni ob�ini 
Nova Gorica. S povezovanjem ljudi, krajevnih skupnosti in ob�ine bo vsaka KS imela nosilno vlogo pri razvoju kraja. Z ve� drznosti, 
turizma in zelene barve bo Solkan prijazen za doma�ine in turiste. Svetu bomo pokazali vse kar imamo in imamo veliko, saj smo stari 
�ez 1000 let.

S svojim glasom za Solkansko listo 
boste omogo�ili, da naša skupna vizija postane stvarnost.

Na listi so naslednji kandidati:

1. Jožef Leban

2. Vesna Bašin

3. Marjan Petrovčič

4. Nataša Šuligoj

5. Vojko Fon

6. Evelin Bizjak

7. Branko Belingar

8. Rinalda Komel

9. Jožef Markič

10. Maja Pavlin Klemenc

11. Branko Marušič

12. Tine Golob

13. Majda Šturm

14. Tomaž Leban

15. Roman Anzeljc

Pesem pod lipo
Domen Kozinc pa je član Komornega 
zbora Grgar, za katerim je že večje 
število samostojnih glasbenih nastop-
ov ob spremljavi klavirja in tudi citer. 
Med solopevci je bila tudi sopranistka 
Julija Kramar, zmagovalka natečaja 
Slovenija ima talentpevka, ki bo nas-
topila na svetovnem tekmovanju 
talentov, katerega izkupiček bo šel v 
dobrodelne namene za lačne otroke. 
Petje vseh solopevcev je na klavirju 
spremljala pianistka Ana Marija Fur-
lan. 

Med zbori je prvi zapel Mešani pe-
vski zbor Slavec Solkan z zborovodjo 
Miranom Rustjo, za njim pa Moški 
pevski zbor Srečko Kumar iz Ko-
jskega, ki neprekinjeno deluje že od 
leta 1977 ter predstavlja pomemben 
del kulturnega življenja Brd in oko-
lice. Posebej se trudi v svoj repertoar 
vključiti glasbene novitete, posegati 
po zahtevnejši zborovski literaturi in 
svoje koncerte prirejati na drugačnih, 
izvirnih glasbenih prizoriščih. Vodi ga 
zborovodja Aleksander Sluga. Zadnja 
na sporedu je nastopila Vokalna skupi-
na Vinika, ki letos praznuje 20-let-
nico delovanja. Vinike so dekleta in 
žene, mame, ki trmasto kljubujejo 
današnjemu tempu življenja in si kljub 
napornim službam in družini vzamejo 
čas za zborovsko petje. Vinike nas-
topajo na številnih prireditvah v Br-
dih in drugod ter vzpostavljajo stike 
z drugimi zbori v Sloveniji in izven 
nje. Skupina v svoj repertoar vključuje 
skladbe iz klasične in sodobne polif-
onije ter priredbe slovenskih ljudskih 
pesmi. Skupino vodi Franka Žgavec.

Osrednji dogodek slovesnosti ob 
dnevu državnosti, Pesmi pod lipo, pa 
je bil slavnostni govor mag. Marije 
Mercina.

Marica Faletič

Težje nam je šlo pri urejanju eko-
loških  otokov. Kljub temu smo uspeli 
ekološki otok na Trgu Plenčiča pre-
seliti na novo lokacijo in z ureditvijo 
prometne signalizacije bo trg dobil 
pravo podobo.

Na novo smo uredili internetno 
stran, ki pa jo solkanski podjetniki 
premalo uporabljajo. Ko se je izpra-
znila stavba na Soški cesti pri pokopa-
lišču, smo se odločili, da v nadstropju 
uredimo muzejsko zbirko I. svetovne 
vojne, v pritličju pa muzejsko zbir-
ko solkanskih mizarjev. Slednjo smo 
odprli v četrtek, dela v nadstropju 
pa so se začela in tečejo po načrtih. 
Stavbo smo poimenovali MUZEJSKA 
ZBIRKA SOLKAN. Z dokončno ure-
ditvijo bo stavba skupaj s solkanskim 
mostom in pokopališčem I. svetovne 
vojne povezana turistična točka, pri-
vlačna za turiste. V ta sklop lahko 
vključimo tudi vzdrževalno pot od 
kajak centra proti kompleksu Žogica 
, ki je bila pred kratkim zaključena. 
Pot bodo lahko na lastno odgovor-
nost uporabljali tudi sprehajalci. Pri 
tem projektu se moram posebej za-
hvaliti podjetju SENG.

Krajevna skupnost ima v lasti in 
upravljanju nekaj objektov. V času 
mandata Sveta smo pravno uredili 

zadeve glede celotnega kompleksa 
Žogica in odnose na kompleksu »ka-
ravla« v Solkanu. Po ureditvi stvari 
smo primerno uredili tudi igrišča v 
športnem centru Žogica. 

Večletna prizadevanja za ureditev 
otroškega igrišča za spomenikom v 
Solkanu so se lansko leto uresničila. 
Upam in želim, da se bo tudi park ob 
vrtcu. J. Pavletič primerno uredil  z 
otroškimi igrali. Po zagotovilih naj 
bilo to urejeno do konca tega mese-
ca. 

Mnogo časa smo namenili podro-
čju ekologije. Z Goriško livarno smo 
začeli dobro sodelovati. Najmanj en-
krat letno jih obiščemo in se pogovo-
rimo o tej problematiki. Želim si, da 
bi tako sodelovanje potekalo tudi v 
bodoče.

Zaradi kadrovskih menjav v Salo-
nitu Anhovo so določeni načrti zasta-
li. Z novim vodstvom smo se dogovo-
rili za način dela v naprej.  Prioriteta 
je izdelava OPPN za področje ka-
mnoloma. 

Solkanskemu pokopališču smo 
polepšali videz. V celoti smo obnovili 
zid, prepleskali mrliško vežico in do-
končali žarno pokopališče. Postavili 
smo tudi obeležje, na katerem lahko 
najdemo vse, ki so bili pokopani na 
solkanskem pokopališču in nimajo 
groba ali žarne niše. 

Na področju sociale smo tudi 
precej naredili. Ob koncu leta smo 
obdarili starejše krajane nad 80 let. 
Pri tem gre posebna pohvala družbi 
JUST. Enkrat letno organiziramo sku-
paj z Društvom upokojencev Solkan 
tudi srečanje starejših krajanov, ki se 
ga udeleži preko 80 občanov.

Opravili smo še vrsto manjših del, 
ki so izboljšala videz kraja. 

Pri vseh teh gospodarskih aktivno-
stih pa nismo pozabili na kulturno, 
športno in humanitarno dejavnost v 
Solkanu. Letno je v Solkanu vrsta pri-
reditev, ki jih obišče vedno več ljudi. 
Od koncertov, razstav, prireditve ob 
praznovanju prve omembe Solkana, 
kulturnih proslav do športnih prire-
ditev. Zgledno je tudi sodelovanje z 
verskimi organizacijami in zamejci.  
Vsega tega pa ne bi dosegli brez pri-
dnih članov Sveta KS Solkan, ki se 
jim zahvaljujem za odlično sodelo-
vanje. Zgledno je tudi sodelovanje z 
MONG. Veliko napako pa bi naredil, 
če ne bi omenil prav vseh solkanskih 
društev, ki so s svojim prostovoljnim 
in učinkovitim delom mnogo naredi-
li  za promocijo Solkana. Vsem prav 
lepa hvala. 

Čestitke vsem nagrajencem, vsem 
pa želim prijeten večer in veliko za-
bave.
Jožef Leban

Nadaljevanje s strani 1

Otvoritev mizarskega muzeja

Jožef Markič, predsednik RIRDS orisuje pomen pridobitve. (Foto: TG)

Skrbno pospravljeno orodje. (Foto: TG)

Plaketi MONG 
v Solkan

Ko bi le bil vsak dan tak obisk. (Foto: TG)

Furniranje. (Foto: TG)
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Krajše in daljše

Lep in sončen zgodnje-jesenski dan 
je prvo septembrsko nedeljo privabil 
na Sveto Goro  veliko ljudi. 

Krajevna skupnost Solkan je tudi 
ob letošnjem krajevnem prazniku 
svojim krajanom in ljubiteljem glasbe 
podarila že dvajseti,  jubilejni kon-
cert sakralne glasbe. Zato bi se radi 
ob tej priložnosti še posebej zahvalili 
Frančiškanskemu samostanu Sveta 
Gora za izkazano gostoljubje, ki smo 
ga bili vsa leta deležni pri izvedbi kon-
certov v svetogorski baziliki.

Letošnji glasbeni gostje so bili 
Mešani pevski zbor Jože Srebrnič 
iz Deskel z zborovodkinjo Adelo 
Jerončič, organistka Mirjam Furlan in 
mladi, perspektivni violinistki, učenki 
Glasbene šole Nova Gorica, Eliza-
beta Božič in Julija Černe. S pestrim 
programom izbranih sakralnih pesmi 
domačih in tujih avtorjev so prijetno 
presenetili številne poslušalce.

»Kdor poje, pride v stik z ljubez-
nijo, ki v njem žubori« pravi znani 

Mineva 100 let od začetka I. sve-
tovne vojne, ki je staro podobo Solka-
na za vekomaj izmaličila, spremenila 
ga je v ruševine. Pri takratnem odnosu 
do stavbne dediščine in takratnih eko-
nomskih možnostih Solkanu ni bilo 
več mogoče vrniti niti približno prvo-
tne podobe.

Kljub temu se obnova le ni izvajala 
povsem stihijsko. Maks Fabiani* je za 
večino pomembnejših naselij na Go-
riškem izdelal neke vrste urbanistične 
smernice prenove - regulacijske načr-
te. Naj spomnimo, da je bil arhitekt 
Maks Fabiani, rojen leta 1865 v Kob-
dilju pri Štanjelu, eden najpomemb-
nejših slovenskih arhitektov vseh ča-
sov, ki je pred prvo svetovno vojno 
deloval največ na Dunaju. Tam je bil 
profesor arhitekture na Politehniki, 
tik pred vojno je bil celo kandidat za 
ministra za gradbeništvo v avstrijski 
vladi. Istočasno je bil pomemben ar-
hitekt tako v Ljubljani, Trstu in Go-
rici (med drugim je tu naredil načrte 
za Trgovski dom). Kot že uveljavljeni 
urbanist je po potresu leta 1895 izde-
lal prvi urbanistični načrt Ljubljane. 
Po koncu 1. svetovne vojne se je vr-
nil v svoj rodni kraj in Gorico, kjer je 
najprej sodeloval kot strokovnjak pri 
obnovi porušenih primorskih krajev, 
kasneje pa postal celo »podesta'« - žu-
pan Štanjela. V času 2. svetovne voj-
ne se je preselil v Gorico, kjer je leta 
1962, v sedemindevetdesetem letu, 
umrl. Kljub visoki starosti je bil ves 
čas aktiven (med drugim je pripravil 
idejne študije za plovno pot Jadran – 
Črno morje, ki bi potekala po Soči in 
Vipavi, se po 26 km dolgem plovnem 
predoru povzpela do Planinskega po-
lja in se nato mimo Ljubljane po Savi 
nadaljevala do Beograda. Projekt je 
omenjen celo v Osimskih sporazu-
mih iz leta 1975, čeprav le kot študi-

ja, potrebna ocene izvedljivosti.) Kot 
strokovnjak za obnovo po 1. svetovni 
vojni je izdelal več kot 90 regulacij-
skih načrtov (točnih podatkov ni), 
med njimi leta 1922 tudi za Solkan 
(na sliki). 

Kaj je že takrat širokopotezno 
predvidel?

Za glavno prometnico (sedanjo 
Soško ulico in Cesto IX. Korpusa), 
ki je bila ponekod manj kot  5 m ši-
roka, je določil 12 m širok prostor 
med obuličnimi fasadami, zato so se 
morale hiše pri obnavljanju umikati, 
da je na koncu lahko nastala sodob-
na cesta, takrat edina povezava Soške 
doline ter Trnovske in Banjške plano-
te z Gorico. V resnici je prostor ceste 
širok večinoma le okrog 10 m, a že 
to je v primerjavi s predvojnimi raz-
merami ogromno. Da je bilo res tako, 
dokazujejo tudi temelji starih hiš sredi 
ceste, na katere še sedaj včasih naleti-
jo, ko razkopavajo ulico. Le nekaj hiš 
je kljub temu ostalo na starem mestu 
(mogoče niso bile v celoti porušene 
ali pa se lastniki niso hoteli podrediti 

urbanistični disciplini) tako da imamo 
na tej potezi še sedaj eno izrazitejšo 
ožino – južno od Panjakovega je cesta 
široka le okrog 6 m, druga ožina, v 
ovinku severno od Trga Jožeta Srebr-
niča, pa je bila odpravljena z regula-
cijo Soške ulice ob izgradnji Briškega 
mostu leta 1983.

Drug zanimiv, a neizveden pro-
storski element, je bil nov dostop do 
solkanske cerkve, neposredno s se-
danjega Trga Jožeta Srebrniča po ši-
rokem stopnišču, ki naj bi pogled na 
cerkev postopoma odpiralo in s tem 
povečevalo dramatičnost doživljanja. 
Do uresničitve tega posega, ki bi dalo 
nekaj monumentalnega videza tudi 
takrat popolnoma neurejenemu in na 
ruševinah nastalemu spodnjemu trgu, 
na žalost ni prišlo.

Bogato je zasnoval še drugo cestno 
mrežo, saj je Solkanu namenil vlogo 
goriškega predmestja in zato računal, 
da se bo že takrat močno povečeval. 
Vzporedno z glavno prometnico je 
proti vzhodu načrtoval še dve ulici, 
ena je tekla po Mizarski ulici mimo 

Prvi regulacijski načrt Solkana

svete Ane in se nato usmerila preko 
polj proti jugu do širšega trga pri se-
danjem slepem zaključku Ulice Maksa 
Valentinčiča in Klementa Juga pred 
Vojkovo ulico (tu je bil včasih večji 
plac, kjer se je poleti mlatilo žito). 
Druga pa naj bi potekala po trasah 
starih poljskih poti od Zagrada pro-
ti jugu do območja Na potokih (ka-
sneje je bilo tu živinsko sejmišče) in 
naprej do današnje Prvomajske ulice 
in bi bila dodatna povezava Solkana 
z Gorico po vzhodni strani železniške 
proge. Ta trasa je – zanimivo! - skoraj 
identična sedanji Ulici Milojke Štru-
kelj, edina razlika je le pri priključku 
na Šolsko ulico, kjer smo jo zaradi 
ožine med hišama Koršičevih in Zo-
vinovih premaknili na polje proti 
vzhodu. Zdrava urbanistična logika 
se več kot štirideset let ni spremenila, 
saj ob načrtovanju te ulice Fabiani-
jevih idej gotovo nismo poznali! Od 
glavnih ulic naj omenim še Vojkovo; 
tudi Fabiani je predlagal podaljšek 
takratnega Ošljeka, ki se je ustavil v 
Žabjem kraju (pri »Hermeliki«) a le 

do sedanje Ulice Klementa Juga, torej 
približno do polovice sedanje trase. 
Prometni tokovi z vzhoda verjetno ta-
krat za Solkan niso bili pomembni.

Kljub temu, da za urbanistične na-
črte velja krilatica, da so si med seboj 
podobni le v enem, da se skoraj nikoli 
ne realizirajo, so bile nekatere bistve-
ne Fabianijeve ideje izvedene takoj po 
1. svetovne vojni, nekatere, čeprav ne-
zavedno, pa precej kasneje, v popol-
noma drugačnih gospodarskih in geo-
političnih razmerah. Solkan ni postal 
predmestje Gorice, ampak predmestje 
Nove Gorice, zato so ceste, ki vodijo 
proti vzhodu, postale pomembnejše 
od tistih proti jugu. Zato se je Voj-
kova ulica zgradila že zelo zgodaj do 
Ceste IX. korpusa, zato smo končno 
dobili tudi Solkansko obvoznico.

*Podatke o arhitektu Maksu Fabia-
niju in regulacijski načrt Solkana sem 
povzel iz knjige Maks Fabiani – vizije 
prostora, avtorja Marka Pozzeta, izšla 
je leta 1997 pri založbi Libra, Kranj.
Tomaž Vuga

Koncert sakralne glasbe  
na Sveti Gori

benediktinski redovnik Anselm Grun. 
Ljudje vseh narodnosti in verstev so s 
pesmijo že od nekdaj slavili in hvalili 
svojega Stvarnika. Tudi Slovenci radi 
prepevamo Bogu v čast in ljudem v 
veselje.

Prvi del koncerta je potekal na koru 
ob orgelski spremljavi, nekatere pe-
smi pa sta popestrili še violini in nas-
top vokalnih solistov.  V drugem delu 
so se pevci predstavili še  z občuteno 
interpretacijo skladb a kapela. S Schu-
bertovo skladbo Ave Maria in Gruber-
jevo Sonce že zahaja so izzveneli zad-
nji zvoki koncerta, polnega duhovne 
lepote. Navdušen aplavz poslušalcev 
je nagradil nastopajoče pevce, soliste, 
instrumentaliste ter seveda odlično 
zborovodkinjo.

Tudi tokrat smo na tem svetem 
kraju doživeli bogate glasbene tre-
nutke. S prijetnimi vtisi smo zapustili 
baziliko  in se polni lepih občutkov 
vračali na svoje domove.
Majda Šturm

Društvo Soška fronta je v sodelo-
vanju z Mestno občino Nova Gorica 
v septembrskih dneh na solkanskem 
vojaškem pokopališču pripravilo 
krajšo komemoracijo ob stoletnici 
prve svetovne vojne ob priliki obiska 
Evropske akademije iz Julijske kraji-
ne in Evropske akademije iz Duna-
ja, članov avstrijskega Črnega križa. 

Zbrane je nagovoril podžupan Mitja 
Trtnik, širši prostor zadnjega počiva-
lišča avstro ogrskih vojakov s soškega 
bojišča, ki ga oklepajo nekdanje stra-
teške vzpetine: Sabotin, Sveta gora in 
Škabrijel, pa je opisal mag. Vasja Kla-
vora. V programu, ki je bil izvajan v 
slovenskem, italijanskem in nemškem 
jeziku, je sodelovala še društvena po-

Komemoracija na vojaškem pokopališču

nazoritvena skupina uniformirancev 
in župnijski pevski zbor Sv. Antona iz 
Kobarida s pevovodjo Matejem Kav-
čičem.

Ob koncu komemoracije so na 
obeležje padlim v 1. svetovni vojni 
položili vence. Venec je v imenu  slo-
venskih predstavnikov položil pred-
sednik KS Solkan Jožko Leban.
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Krajše in daljše

V teh dneh mineva 20 let odkar 
smo zapustili klopi Osnovne šole Sol-
kan. 

Vsakega od nas je pot peljala dru-
gam. Po določenem času se je porodi-
la ideja, da se zopet vidimo in okrogla 
obletnica je bila priložnost, da smo to 
uresničili. Potrebno je bilo poiskati 
prave telefonske številke, naslove ele-
ktronske pošte, vplesti facebook... 

31. maja so se naše poti zopet 
srečale na obletnici v Dijaškem domu 
Nova Gorica. Zbrali smo se v kar 
lepem številu, bilo nas je 62 iz vseh 
štirih paralelk. Veseli smo bili, da 
so se našemu povabilu odzvale naše 
razredničarke ga. Ernesta Drole, 
ga. Majda Šturm in ga. Vanda Poša. 
Spomnili pa smo se tudi, žal, že 

Srečanje sošolcev po dveh desetletij
pokojne ge. Jožice Murovec in dveh 
sošolcev: Mitje in Andreja. 

Ob dobri hrani in pijači smo se v 
prijetnem klepetu spominjali tistih 
veselih in razigranih otroških dni, ki 
smo jih preživeli skupaj. Ob zvokih 
glasbe iz mladosti smo se tudi zavrteli 
in zaplesali... 

Čas je prehitro minil in kot da bi 
hoteli nadoknaditi vsa zamujena leta, 
smo srečanje zaključili šele, ko se je 
delal beli dan... Prijetno utrujeni in za-
dovoljni smo se vračali domov z željo, 
da srečanje čez pet let ponovimo... 

Morda, kdo ve, se bo še kdo od 
tistih, ki tokrat niso bili poleg, želel 
srečati z nami... 

Andreja Srebrnič ( por. Stantič)

Med redka še delujoča in uspešna 
proizvodna podjetja na našem koncu 
sodi tudi GOPACK d.o.o. NOVA 
GORICA, ki ima svoje prostore na 
cesti IX. korpusa 96 v Solkanu. Prav 
v tem času stopa v 25. leto svojega 
delovanja, zato direktor Vladislav 
Dodič predstavi podjetje, ki izdeluje 

avtomatske pakirne stroje oziroma se 
ukvarja z avtomatizacijo v logistiki.

Nastanek podjetja sega v leto 
1988 kot blagovna znamka za proiz-
vodnjo pakirnih strojev v Vozilih, 
kasneje, leta 1990, pa se je ustanovi-
lo podjetje Gopack, kot ga poznamo 
danes. Isto leto so se preselili v Sol-
kan, v prostore nekdanjega Avtopro-
meta, ki so jih odkupili in začeli s 
proizvodnjo. V četrt stoletja razvoja 
so dokupili dodatne površine proiz-
vodnih prostorov, jih ustrezno opre-
mili in danes zaposleni lahko s pono-
som prihajajo na delo v podjetje z 
dobrim statusom. »Sodobna oprema, 
klimatizirani proizvodni prostori, 
solidne plače, lastna visoko usposo-
bljena razvojna ekipa in prodaja kar 
devetdeset odstotkov proizvodnje v 
tujino, so naša osebna izkaznica«, je 
povedal Dodič in pristavil, da sodijo 
njihovi proizvodi v višji cenovni raz-
red. Proizvodi Gopacka so namreč 
večinoma namenjeni živilski in tudi 
farmacevtski industriji. Zaposleni v 

GOPACK d.o.o. - 25 let delovanja

Vladislav Dodič, direktor (Foto: UT)

Gopacku so domačini iz okoliških 
krajev, njihovo število se vsa leta 
giblje okrog trideset, pove direktor  
in doda, da  v primeru povečanega 
obsega dela zaposlijo nove delavce 
za določen čas, omogočajo pa delo 
tudi študentom pri obvezni praksi 
in imajo sklenjeno pogodbo s TŠC 
Nova Gorica o usposabljanju dijak-
ov in vajencev.

Dodič, ki je direktor podjetja od 
leta 1998, je Koprčan, vendar se, kot 
pravi, Solkana spominja še iz otroških 
let, ko je z nonotom  iz Renč pogosto 
prihajal v te kraje. Simpatije do Sol-
kana goji še danes  in jih prenaša že 
na vnuke, katere rad popelje k Soči, 
k Žogici in na druge kraje. Sicer pa 
je vesel napredka Solkana, zlasti 
sprememb v urejenosti cestnega pro-
meta. »Tudi sami smo dovolili, da 
je čez naše zemljišče mogoč prehod 
za pešce, ne nazadnje smo pokazali 
pripadnost kraju s tem, da je poštni 
nabiralnik nameščen na naši stavbi,« 
je povedal.

O težki gospodarski situaciji v 
Sloveniji Dodič meni, da se krizo 
gotovo občuti tudi pri njih, je pa 
kriza svetovna (vsaj v njihovi branži), 
da jo pa za enkrat uspešno in sproti 
rešujejo. Skrbi pa ga državna poli-
tika, ki ne omogoča sprememb v 
smislu povečevanja konkurenčnosti 
in razvoja podjetništva. Ker je danes 
podjetje v italijanski lasti, za prim-
erjavo navaja Italijo, kjer višino plače 
lahko primerja s tisto, ki jo prejemajo 
delavci Gopacka, vendar je tam t.i. 
počitek bistveno krajši, torej se pri 
nas za isti denar dela manj. Velik 
problem so plače, ki so pri nas daleč 
bolj obremenjene s prispevki državi, 
problem so bolniške do 30 dni, ki 
gredo v breme delodajalca, medtem 
ko jih v Italiji prevzame država. Ome-
niti je treba cene zemljišč in pogoje 
najemanja posojil, ki nikakor niso 
spodbudna za razvoj podjetništva. 
Občinska politika bi morala biti bolj 
fleksibilna pri izdajanju dovoljenj 
zainteresiranim podjetnikom pri 
zagonu proizvodnje. »Vodstva pod-
jetij moramo koristiti vse možnosti, 
da ostajamo konkurenčni, a na žalost 
nam pri nas politika in država vežeta 
roke«. 

Urška Testen

Med 16. in 22. septembrom so v 
okviru evropskega tedna mobilnosti po-
tekali v Novi Gorici in okolici brezplač-
ni vodeni ogledi primerni za sprehode z 
vozički, kolesi ali peš .

Letošnja tema je bila: NAŠE ULI-
CE, NAŠE ODLOČITVE, tu-
rist ični ogledi pa so vsak dan 
predstavil i  nov košček Goriške: 
OD SOLKANA DO PEVME, GORIŠKI 
IKARUS, SOŠKA FRONTA V SOL-
KANU, OD BURBONOV DO BEV-
KA, JUDOVSTVO NA GORIŠKEM, 
SOLKANSKE VILE IN PLEMSTVO. 
S turistično vodnico Evelin Bizjak so 
udeleženci spoznali mestne ter okoliške 
zanimivosti, znamenitosti, barvitosti, 
sosede, naravo in zgodovino. Brez na-

Teden mobilnosti
glice in avtomobila, na sprehodu ali 
vožnji s kolesi. Prvi so se opogumili 
člani društva slepih Nova Gorica, 
ki pa so imeli s seboj dobro nauče-
nega vodiča Bliska. Srečali smo se 
pred vilo Puppi, se sprehodili OD 
SOLKANA DO PEVME skozi obr-
tno cono Solkan, mimo vile Nordis, 
spregovorili o svilogojstvu na gori-
škem, Sabotinu, kostnici na Oslav-
ju, Soški fronti, Goriškem gradu... 
Za konec smo se ustavili pri Soči v 
Pevmskem parku in se naužili sveže-
ga zraku in pogleda na smaragdno 
lepotico. Turistične oglede je finanč-
no podprla Mestna občina Nova 
Gorica in so zato brezplačni.
Petra Figelj 

SKOCAJ
www.tiskarna-skocaj.si
gsm:  041 716 044

(Foto: Atelje Pavšič - Zavadlav)
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V začetku septembra so Soške 
elektrarne Nova Gorica odprle 
vzdrževalno pot od kajak centra proti 
športnemu centru Žogica. Pot je pri-
jetno urejena in jo bodo na lastno 
odgovornost lahko uporabljali tudi 
sprehajalci, ne pa motoristi in kole-
sarji. Ob poti je možnost namestitve 
klopi, tako da bo sprehod ob  slikoviti 
reki še prijetnejši.

Urejena vzdrževalna pot  
ob Soči

Med prvimi sprehajalci sta bila tudi župan MONG Matej Arčon in predsednik KS Solkan 
Jožef Leban. (Foto: Dorica Golob)

Krajše in daljše

Nejc Žnidarčič, Solkanec in član 
Kajak kluba Soške elektrarne, je le-
tošnjo tekmovalno sezono zaključil z 
izjemnimi rezultati. To je ena njego-
vih najboljših sezon. Nastopa v kajak 
spustu na divjih vodah, ki se deli na 
dve disciplini: sprint in klasičen spust. 
Z dvanajstimi medaljami s svetovnih 
prvenstev je najuspešnejši kajakaš v 
spustu vseh časov v Sloveniji.

Letošnjo tekmovalno sezono je za-
čel s zmago na državnem prvenstvu v 
Solkanu.

Vrhunec letošnjih tekem je bilo 
Svetovno prvenstvo v italijanski Valte-

Svetovni prvak Nejc Žnidarčič
lini. Zaradi izredno toplega vremena 
in obilice snega po okoliških hribih je 
bil vodostaj reke Adde izredno visok, 
zato je tudi tekmovanje potekalo pri-
lagojeno tem razmeram. Na tekmah v 
njegovi paradni disciplini sprint je po-
stal svetovni podprvak, v ekipni tekmi 
pa je osvojil zlato medaljo.

Karavana tekmovalcev se je potem 
preselila v Avstrijski Lofer, kjer se je 
začela serija tekem za svetovni po-
kal. Tudi tu je v sprintu osvojil zlato 
medaljo, v klasičnem spustu pa je bil 
dvakrat četrti. Zaključek letošnje tek-
movalne sezone in finale svetovnega 
pokala je bil na umetni progi na Du-

naju, kjer je tudi zmagal. Zmagal je 
tudi v skupnem seštevku svetovnega 
pokala.

Pregled vidnih dosežkov v tekmovalni 
sezoni 2014:
- zlata medalja na svetovnem 

prvenstvu ekipno sprint  
v Valtelini, 

- srebrna medalja posamezno  
sprint na svetovnem prvenstvu  
v Valtelini, 

- zlata medalja na svetovnem 
pokalu v sprintu Lofer, 

- zlata medalja na svetovnem 
pokalu v sprintu Dunaj, 

- skupni zmagovalec svetovnega 
pokala, državni prvak v sprintu.

Tudi v prihodnje mu želimo še obilo 
visokih vrhunskih uspehov.

Dober glas seže v deveto vas. Tako 
je prišel že dolgo tega do mene glas 
o prelepem izletu v Sutrio in Spilim-
bergo, ki ga pripravljajo solkanski 
rezbarji.

V nedeljo, 7. Septembra, sem se 
pridružila članom društva RIRDS. 
Ob dogovorjeni uri smo se zbrali na 
avtobusni postaji v Novi Gorici. Pri-
družili so se nam tudi rezbarji in ka-
mnoseki iz sorodnega društva iz Aj-
dovščine. Prelep sončen dan je obetal 
tudi veliko dobre volje. Po uvodnih 
formalnostih in pozdravu je predse-
dnik društva RIRDS Jožef Markič 
prepustil mikrofon prisotnim. Pova-
bil nas je k pripovedovanju prav'c. 
Franc Jerončič iz Liga nad Kanalom 
je bil že osmič na tem izletu, saj ga 
je umetnost rezbarjenja popolnoma 
prevzela. Pri svojih 92 letih še ve-
dno izvablja iz lesa prave umetnine. 
Toda Franc je tudi prava zakladnica 

Solkanski rezbarji na izletu

anekdot in drugih zgodb iz njegovega 
kraja in nekdanjih časov. Tako, da si 
ni pustil dvakrat reči, in že je bil mi-
krofon njegov. 

Snovi mu ni zmanjkalo, le časa je 
bilo premalo, da bi nam lahko pove-
dal vse, kar ima na zalogi. Povedal 
je, da s sinom Zoranom pripravljata 
knjigo prav'c iz krajev ob meji z reko 
Idrijo. V domači govorici, rahlo obar-
vani z beneško melodijo in z jeklenim 
spominom, je zbujal občudovanje 
vseh nas. Francu se je pridružil še Ser-
gej s sodobnimi in močno aktualnimi 
zgodbami in šalami. Krohotu ni in ni 
bilo kraja.

Seveda pa sta bila cilja izleta prav-
zaprav ogled šole mozaika v Spilim-
bergu in sejem rezbarstva v Sutriu. 
Nad obojim sem bila navdušena. 
Šolo mozaika smo si ogledali pod 
strokovnim vodstvom ene od pro-
fesoric. Predstavila nam je postopke 

učenja in izdelave mozaika. Ko se po 
opravljenem triletnem šolanju štu-
dentje poslavljajo, skupaj izdelajo 
mozaik in ga pustijo šoli. Tako sta 
stavba in njena okolica polni prele-
pih mozaikov, ki predstavljajo stalno 
zbirko šole.

Posebno doživetje je sejem rezbar-
stva v Sutriu. V idiličnem mestecu, ki 
živi z lesom in od njega, so se na sej-
mu predstavili domači umetniki. Na 
stojnicah je bilo moč odkriti prave 
male umetnine. Drobni in kot svila 
mehki leseni metulji, zbrani v pravo 
malo simfonijo oblik, so navdušili 
mnoge obiskovalce. Občudovali smo 
umetnika, ki je spretno rokoval z mo-
torno žago: izpod težkega orodja se 
je rojeval mehki val lesa.

Bogatejši z  mnogimi in raznote-
rimi vtisi smo se preko mehke briške 
pokrajine vrnili proti večeru domov.
Aleksandra Gašparin

V Solkanu je 13.junija letos Zdru-
ženje športnih centrov Slovenije v so-
delovanju z Javnim zavodom za šport 
Nova Gorica in podjetjem ProAktiv 
Šport d.o.o., organiziralo sedmo 
Srečanje športnih centrov Slovenije. 
Srečanje se je odvijalo v kajakaškem 
centru Solkan, pustolovskem parku, 
na Sabotinu in v Solkanu. Hkrati z 
družabnim dogodkom so pripravili 
tudi strokovno usposabljanje za de-
lavce športnih centrov in upravljav-

Sedmo srečanje ŠCS

Vse fotografije so iz osebnega arhiva Nejca Žnidarčiča

Odprtja so se udeležili pred-
stavniki SENG z direktorjem Vla-
dom Gabrijelčičem na čelu, MONG 
z županom Matejem Arčonom in KS 
Solkan s predsednikom Jožkom Leba-
nom.

Nova pridobitev bo omogočila 
čudovite poglede na Sočo.

Jožko Leban, predsednik Sveta KS

ce infrastrukture za šport in prosti 
čas v Sloveniji. V Solkan je na dan 
srečanja prišlo kar 155 gostov iz vse 
Slovenije in Italije.

Organizatorji so goste sprejeli na 
prostoru pred stavbo kajakaškega 
centra v Solkanu, kjer so se najprej  
okrepčali z malico. Vodje ekip so 
člane prijavili v različne programe 
združenja in jim razdelili majice, ki 
jih je pripravil organizator. Udele-
žence srečanja je pozdravil direktor 
združenja, nato pa je organizator 
Robert Krkoč predstavil program 
srečanja, ki so ga oblikovali skupaj 
z Javnim zavodom za šport Nova 
Gorica v Kajakaškem centru Solkan, 
ki ga upravljajo. Udeleženci so se se-
znanili s športnimi objekti in njiho-
vim upravljanjem.  

V okviru programa strokovnega 
izpopolnjevanja je Združenje špor-
tnih centrov Slovenije v sodelovanju z 
Mednarodnim združenjem upravljav-
cev infrastruktur za šport in prosti 
čas in ETRO, Evropskim združenjem 
za recikliranje gum, pripravilo pred-
stavitev novih inovativnih izdelkov 
kot so razne obloge, plošče, proti-
hrupne ograje ipd. Na predstavitvi in 
delavnici so sodelovali direktorji in 
vodje športni objektov iz Ljubljane, 
Kopra, Velenja, Nove Gorice in Pira-
na ter predstavniki združenja. Matej 
Poljanšek, predstavnik podjetja Elan 
Inventa d.o.o. je udeležence sezna-
nil s publikacijo “Zgodba o športu”, 
ki pomeni novo ponudbo Elana za 
športno infrastrukturo: teleskopske 
tribune in pregradne zavese za špor-
tne dvorane, opremo za športne igre, 
plezala, gimnastična orodja, blazine 
in rekvizite, opremo garderob, zašči-
tne mreže in stenske obloge, športne 
semaforje, fitnes opremo, športne 
pode, otroška in večnamenska igrišča 
ter rolkarske parke. 

Za zaključek druženja so priredili 
družabno srečanje s podelitvijo pri-
znanj sodelavcem za delovne jubile-
je, ki je potekalo na prireditvenem 
prostoru v kajakaškem centru. Ob 
glasbi, jedači in pijači so se udeležen-
ci zabavali še ves popoldan.

Urška Testen
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Krajše in daljše

ANTON KOMEL

Izgubili smo  Antona Komela, Boški-
na. Zagotovo ga bodo pogrešali številni 
učenci in sodelavci Glasbene šole. Ne-
nadomestljivo izgubo pomeni nam, sol-
kanskim prijateljem, ki se že preko 20 let 
vsak dan sestajamo v kavarni na solkan-
skem Placu na malem kapučinu.  Nje-
govo izgubo bomo težko preboleli. Bil 
je trden Solkanec, saj je vse življenjsko 
obdobje preživel le v domačem kraju in 
spremljal njegovo življenje. Pri obujanju 
mladostnih in drugih spominov  je bil 
nepogrešljiv sogovornik. Sam sem izgu-
bil  mentorja, ki me je večkrat spodbujal 
k pisanju o dogajanjih, ki smo jih doži-
vljali v našem Solkanu od otroštva dalje. 
Še par dni pred odhodom v bolnišnico 
je prebral moj zadnji članek o spominih 
na nekdanje življenje ob Soči. Opravičil 
se mi je, da si ni vzel časa, da bi si sku-
paj ogledala razstavo slik o 1. svetovni 
vojni v Pevmi  in cerkvice Sv. Mavra v 
Štmavru.

 Iz njegovega vedenja je bilo razbrati, 
da ni mogel prenesti izgube ljubljenega 
brata Kamila. O tem se mi je večkrat 
potožil. Anton je sam  skrbel za svo-
je  zdravje in telesno kondicijo. Njegov 
karton v ambulanti je bil prazen. Pred 
leti je velikokrat tekel s Prevala na Sveto 
Goro. Bil je pogost obiskovalec bazena. 
Zdravil se je s čaji in poparki iz zelišč, ki 
jih je tudi sam nabiral. 

V zvezi z že omenjenim člankom o 
Soči, naj obudim njegovo nekdanjo pri-
poved o dogodku, ki se mu je zgodil na 
Jezu. Ko je Anton odslužil vojaški rok v 
Omarski v Bosni, se je po prihodu do-
mov podal k Soči, na Jez, na kopanje. 
Tam se je sprehodil po parapetu iščoč 
znance in prijatelje ter srečal Marjana 
Bratino - Marjučota. Bil je v kopalkah, 
atletske postave in klenega zdravja. Vi-
deč suhljatega Antona se je Marjučo iz-
prsil, prisotnim kopalcem pokazal nanj 
in rekel: »Evo, kako ne smije da izgleda 
vojnik armije.« Po tej opazki se je Anton 
počutil zelo nebogljenega, a se je hitro 
pobral. Marjučo ni vedel, da je Anton 
zaradi navidez šibke telesne konstitucije 
pri vojakih  skrbel za konje, ki so mu od-
prli druga obzorja in mu dali tudi dru-
gačne izkušnje in moč.

Kdor ni posedel v Antonovi kuhi-
nji na klepetu ne ve, kaj je domačnost. 
Kuhinja je ohranjena prav taka, kot so 
jo zapustili njegovi starši, in kot so bile 
nekoč vse kuhinje v Solkanu. Na vratih 
ni zvonca, kar pomeni, da je pri njem 
dobrodošel vsakdo, ki potrka na vrata. 
Po nedeljski maši sem se vedno oglasil 
pri njem na kratek klepetu ob whisky-ju 
– aperitivu pred kosilom. Že ko sem od-
piral vrata njegove kuhinje me je prevzel 
vonj po juhi, ki je morala biti na mizi 
vsako nedeljo. Sledil je pozdrav: » Che 
odore, che odore«. Anton si je prižgal 
cigareto in pogovor je stekel o vsem mo-
gočem. Vsega tega zdaj ne bo nikoli več.

Anton, hvala za čas, ki si ga delil z 
nami, tvojimi prijatelji.
Andrej Černe, prijatelj

ANTON SREBRNIČ

Dragi Anton.
Prepričana sem, da si kot otrok 

tudi ti sanjal, da boš v življenju delal 
velike stvari. Ko si odraščal in so sa-
nje postajale življenje samo, si delal 
samo preproste stvari, a vse z veliko 
ljubeznijo.

Rad si imel zemljo, solkansko polje, 
nežne cvetove v vrtu, veselil si se rasti 
vsajenega semenja, rodovitnosti bučk 
in zardevanja pridelanega radiča.

Rad si imel ljudi. Sošolce, s kateri-
mi so te povezovala leta mariborske 
srednje šole in sodelavce v službi, ki ti 
je bila kot drugi dom. Rad si imel tiste, 
ki so prihajali na borjač po opravkih 
in vse, s katerimi si klepetal po Sol-
kanu. Peš ali s kolesom, zgodaj zjutraj 
ali pozno zvečer – vedno si imel čas za 
prijazno besedo. Beseda je bila tvoje 
orodje ob glajenju sporov, pa tudi pri 
iskanju odgovorov na vedno nova in 
hkrati večna vprašanja. Sogovorca nisi 
ocenjeval po statusu, saj si spoštoval 
prav vsakega. V posebno čast je bilo 
nagovorjenemu, če si mu zastavili ti-
sto svoje vprašanje: Kaj pa ti misliš? 
Bil si blag in umirjen človek, ki mu je 
bila neprijetna vsaka zadrega sočlove-
ka, zato si jo blažil: Je že dobro, je že 
dobro.

Rad si imel svojo družino. Bil si po-
nosen na svoje korenine: Koltič, pač. 
S ponosom si zrl na družino, ki sta si 
jo ustvarila z ženo Milko. Veselil si se 
otrok, njihovih uspehov, veselil porok 
in vnučkov. Veselil si se življenja. Tvoji 
otroci živijo vrednote, za katere si jih 
vzgajal: poštenost, skromnost, delav-
nost in iskrenost. Ženi bodo otroci v 
uteho, saj bo v njih videla tvojo vdano, 
potrpežljivo in dobrotljivo ljubezen.

Rad si imel cerkev. Bil si globoko ve-
ren in pristen iskalec presežnega. Biti 
mežnar in bralec beril ali pozdravnih 
nagovorov zate ni bila obveza, ampak 
življenjski slog. Rad si prisostvoval na 
procesijah, proščenjih, srečanjih, ro-
manjih … Vse to te je dvigalo v nebo, 
da si segal po zvezdah in mavrici tudi 
takrat, ko ti je bilo hudo.

Toni, v življenju nisi delal velikih 
stvari, a ker si jih delal z veliko lju-
beznijo, si bil velik človek. Zaradi te 
veličine te bomo ohranili v spominu 
srca in zato tudi vemo, da si že v naj-
nežnejšem objemu.
Sonja Žežlina, hči

Dana Lična in Aleksandra 
Peca je Andrea Bellavite ob 
otvoritvi razstave v Kulturnem 
domu v Gorici predstavil kot 
mlada Goriča iz Solkana. Raz-
stavo je umestil v prizadevanja, 
da se preseže slabo poznavanje 
ustvarjanja «onstran meje», ki 
kot neprijetna zapuščina osta-
ja iz fašističnega in povojnega 
obdobja. Ob tem ni pozabil 
omeniti, da se prav (slovenski) 
Kulturni dom že tri desetletja 
prizadeva, da bi povezal sku-
pnosti, ki so prisotne na teri-
toriju. Razstava bo odprta do  
29. septembra.

Ličen in Peca razstavljata v Gorici

Že od začetka aprila letos v pro-
storih nekdanje Mipove mesnice Med 
ogradami 3 v Solkanu deluje nova 
Mesnica in delikatesa Cijan Semolič.  
Solastnica, ki prihaja iz družine pri-
znanega mesarstva Semolič, in njen 
partner sta ponudbo prilagodila po-
trebam današnjega časa. Poleg izbire 
mesa, izključno slovenskega porekla, 
mesnih in drugih prehrambenih iz-
delkov ter  različnih vrst kruha, vam 
postrežejo tudi s točenimi domačimi 
vini. Posebnost je kuhinja, v kateri 
pripravljajo jedi, ki jih lahko odnesete 
na dom. Jedi, narejene iz domačih su-
rovin in na naraven način po receptih 
naših non, navdušujejo vse več kupcev, 
ki so že okusili njihovo ponudbo. 
Urška Testen

Nova ponudba Med ogradami 3

Pred nedavnim je izšel zbornik Go-
riškega literarnega kluba, ki je v svo-
jo vsebino uspel »ujeti« 32 ustvarjalk 
in ustvarjalcev. Že leta 1991 je izšel 
zbornik Literarnega kluba Nova Go-
rica z naslovom Prelivanja, v katerem 
se je predstavilo 18 avtorjev, porast 
števila avtorjev priča o izjemni literar-
ni ustvarjalnosti našega prostora.

Zbornik sta uredili urednici Vida 
Mokrin-Pauer in dr. Vita Žerjal Pa-
vlin. Vida Mokrin je v uvodni besedi 
zapisala: Po izidu tega zbornika se bo, 
upam, govorilo, da ima literarni klub 
Govorica iz Nove Gorice najvišjo kon-
centracijo različnih pisav v Sloveniji.

Dr. Vita Žerjal Pavlin je predstavi-
la vse avtorje in ob zaključku zapisala: 
Bogata izkušnja, ki jo prinese branje 
prispevkov tega zbornika, razkriva ra-
znovrstnost poetik, ki so vsaj deloma 
povezane z različnimi generacijami 
avtorjev, ki se predstavljajo, a tudi z 
različno ambicijo in obrtniško spre-
tnostjo v zborniku predstavljenih pi-
scev in literarno ali pričevanjsko učin-
kovitostjo njihovih del. Vsa pa doka-
zujejo duhovno živost, ki je že sama 
po sebi zveza z goriško preteklostjo 
in Ariadnina nit za labirintsko priho-
dnost tega prostora.

Predsednica Goriškega literarnega 
kluba mag. Darinka Kozinc pa je za 
izid literarnega zbornika uporabila 
kar misel Cirila Kosmača iz njegove-
ga dela Pomladni dan: Tisti pomladni 
dan je bil lep, svetel in zveneč. Kakor 
iz čistega srebra ulit.

Saj je bil res - ob vseh težavah - izid 
zbornika kot pomladni dan, kot sveži-
na pomladne sapice, ki je zavela v lite-
rarnih krogih na Goriškem in besede 
odnesla na skupen literarni vrt.

V zborniku so predstavljeni tudi 
avtorji, ki živijo v Solkanu ali pa iz nje-

Govorice
ga izhajajo:  Goran Arh, Alja  Furlan, 
Miranda Brataševec, Darinka Kozinc, 
Katarina Vuga in Sabina Vostner.

Avtorji so predstavljeni v zadnjem 
delu zbornika na način kot so se sami 
želeli predstaviti in če citiram uredni-
co Vido Mokrin Pauer: Največji pro-
blem je večina avtorjev imela s tem, 
kako naj v okviru ponujenega prostora 
predstavi sebe, svoje življenje, dosež-
ke… Nekateri so šele po treh apelih, 

naj se bolj razpišejo o sebi ne le v nekaj 
skromnih stavkih, napolnili svoj pro-
stor, in postali srečni, da so ozavesti-
li in artikulirali raznolikost, polnost, 
zanimivost sebe, svojega življenja, 
ustvarjanja,literarnih in duhovnih sti-
kov z drugimi.

Zbornik je bil predstavljen na gra-
du Kromberk v juniju in v Goriški 
knjižnici 18. oktobra 2014.
DK
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Vrt za hišo v Solkanu

V prejšnji številki časopisa smo si 
ogledali zeliščni vrt v vrtcu pri os-
novni šoli, ki ga je zasnovala priza-
devna gospa Heidi Stanič s sodelavci 
in otroki v vrtcu.

Tokrat pa se bomo posvetili vrtu 
»za hišo«, ki je eden izmed tipičnih 
vrtov za samooskrbo družine, ki  pre-
haja iz roda v rod oplemeniten z novi-
mi spoznanji. Obiskali smo družino 
Zavrtanik, Marto in Viljema, ki sta 
vrt prevzela od staršev. Martina nona 
Marjuta je vzgajala sadike (takrat ni 
bilo še toplih gred) in jih prodajala 

»hribovcem« kar na domu. Sadike 
so po domače imenovali »sadež«. 
Tudi Vili se je od »tatu«, ki je bil sicer 
»šuštar«, naučil marsikaj o obdelovan-
ju vrta, njegova nona  pa je sadike pro-
dajala v Italiji. Martina mama Tinca je 
nadaljevala z vzgojo sadik na prostem. 
Gospa Marta opaža razliko od takrat: 
vse je uspevalo, rastline so bile bolj 
trpežne in manj je bilo škodljivcev.

Na dvorišču pred vhodom me je 
najprej nevsiljivo pozdravila v tla vzi-
dana konjska podkev, za srečo. Pred 
vhodom na vrt sem na desni opazila 

podnožje šivalnega stroja, ki je spre-
menil svojo namembnost in služi 
kot polica za rože, vgrajen zanimiv 
kamen pa mi je nakazal pot, tlako-
vano s kamni, navzdol v vrt. Vrt je 
razkošen, človek skoraj ne pričakuje, 
da se lahko tako blizu od ulice zna-
jde v popolnoma drugačnem zelenem 
svetu. V tem oskrbnem vrtu srečamo 
vso možno zelenjavo, zelišča, rože, 
češnjo, hruško, dve oljki in vrsto gro-
zdja »za zobat«, krompirja je malo, le 
nekaj zgodnjega.

Prav tako ne manjkajo koprive, saj 
jih uporabljajo za škropljenje (v tem 
primeru jih namakajo 24 ur)  in za 
gnojenje, namakajo se več dni. Ko-
prive se znajdejo tudi v kuhinji, do-
dajajo jih špinači. Zanje gospa Marta 
pravi, da rastejo tam, kjer je dobra 
zemlja.

Opazila sem gredo peteršilja med 
rožami, kolobarjenje je nujno, vendar 
z njim ne pretiravata. Grm rožmarina 
kraljuje na koncu lehe (gredice), upo-
rabljajo ga v kuhinji za razne omake, 
pretežno za golaž, žajbelj je bil vedno 
nepogrešljiv za zimska prehladna obo-
lenja. Kuhal se je v mleku in pilo se ga 
je preden se je šlo v posteljo.

Gospa Marta se je pritožila, da 
nima sreče s kamilico, ta ji nikakor 
ne uspeva in ne more odkriti vzroka 
zakaj ne. Beli vratič ali »madrjolca« 
tudi ne manjka na vrtu.  Dodaja ga 
v spomladansko frtaljo, ko so zelišča 
še nežno zelena. Solkanska frtalja se 
od znanih receptov malo razlikuje, 
uporabi se namreč tudi nekoliko z 
mlekom namočen kruh, ki mu dodajo 
moko, jajce, nato sesekljana zelišča: 
srčno zelje (meliso), mlade lističe 
rmana, koramač, vejico trpotca, malo 
»blede« (blitve) in »salvie romane«.

Koramač se je razrasel poleg 
gredice popra in dosegel precejšnjo 
višino, njegovo cvetje gospa Marta 
uporablja za  požgano »župo«. Za-
upala mi je naslednji recept: na maslu 
popraži moko, nato jo malo ohladi, 
doda vodo, paziti je potrebno, da 
se ne napravijo grudice, nato doda 
koramačevo cvetje, malo kamilice, 
sol, poper, vejico peteršilja (na koncu 
kuhanja jo pobere iz lonca), majaron, 
kimelj in preden postreže doda še ste-
peno  jajce in ga vmeša v župo, poleg 
ponudi popečene kocke kruha.

Da ni lepšega kot iti po svežo zelen-
javo v vrt se strinjajo tudi vnuki, taka 
pot je iz vrta v lonec daleč najkrajša 
(frišno na mizo). Družini v glavnem 

zelenjave ni potrebno kupovati in 
priložnostni obiski vajeni »sintetične 
zelenjave« iz marketov, zlasti iz velikih 
mest, se ne morejo načuditi okusu ze-
lenjave z njihovega vrta.

Dve oljki, ki kraljujeta v vrtu, sta 
novejšega datuma, gospod Vili za-
trdi, da so Solkanci  do leta 1929 
imeli oljke pod Sveto Katarino (pod 
Vinogradi), tistega leta so pomrznile, 
fašizem ni podpiral novih nasaditev, 
tudi prodati niso imeli kam, saj ni bilo 
možno konkurirati južni Italiji.

Melisa ali srčno zelje je  zelo agre-
sivna in se hitro razrašča, vendar jo 
uporabljajo le za frtaljo in je ne sušijo 
za čaj. V vrtu naletimo tudi na pelin, 
ki ga gospa Marta namaka v žganju 
(šnopcu) za  zeleni liker, v katerega 
doda še: vinsko rutico, citronko 
(luiža), srčno zelje (melisa), baziliko 
(bažilka), meto, žajbelj, lovor (lor-

ber), rožmarin, koramač, limono in 
sladkor. Liker je odličen!

Vrt obdan s solkanskim zidom, 
zaščiten pred sapico, ki veje  po Soški 
dolini se počasi pripravlja na jesen in 
zimo. Čas je za motovilec in zimski 
radič. Letos je zaradi velike količine 
padavin leto polžev in vsi se pritožujejo 
nad njihovo požrešnostjo, Vili pravi, 
da  komaj radič odžene ga »požanjejo« 
do tal in doda da so najhujši mali sivi 
vrtni lazarji brez hišk.

Ker danes veliko govorimo  in 
pišemo o samooskrbi in zdravi zelen-
javi, je vrt družine Zavrtanik lahko 
zgled tradicije, prenosa znanj in 
ohranjanja družinske tradicije. Veliko 
težje je nekaj začeti na novo, medgen-
eracijska povezava je lahko zelo ko-
ristna. Zato  se verjetno ni za bati, da 
ne bi ta čudoviti vrt živel naprej!
mag. Darinka Kozinc
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Krajše in daljše

Dolgi julijski večeri TD Solkan

Foto: Branko Belingar
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V Svetem pri Komnu se je 
28.6.1924  rodil Miloš Forčič, ki je 
prve dni letošnjega poletja  prazno-
val svoj 90. rojstni dan.

O svojih mladih letih, preplete-
nem s pretresljivimi dogodki, je Mi-
loš povedal naslednje:

»Moje prvo srečanje z odporni-
štvom je bilo druženje z Alojzom 
Bandljem – Žarkom in s še dvema 
drugima tovarišema, eden od njiju je 
bil Anton Šibelja – Stjenka. Dobivali 
smo se v Komnu ob nedeljah in si iz-
menjavali pisne dokumente v zvezi z 
NOB. Kasneje smo začeli z raznimi 
sabotažami na elektrovodih.  Seve-
da se je to vedno zgodilo približno 
10 minut  po mimohodu italijanske 
patrulje, ki je štela kakih 30 vojakov. 
Ko je bil vod miniran in linija pretr-
gana, so Italijani vedno besneli. 

Največja akcija se je zgodila 
1.5.1942: cela Primorska je bila 
posejana z letaki na katerih so bile 
parole Živel 1.maj in pa Živela OF. 
Dne 28.9.1942, ob 3. urah zjutraj, 
je v Sveto  prišla cela posadka ka-
rabinjerjev pod vodstvom maršala. 
Imeli so nalogo, da aretirajo mene in 
mojega očeta, sicer zelo zavednega 
Slovenca. Nekaj karabinjerjev je oče-

90 let Miloša Forčiča
ta odpeljalo, mene pa so ostali prišli 
iskat v Škrbino. Bil sem namreč pri 
noni moje mame. Spominjam se, da 
so s puškinimi kopiti tolkli po težkih 
dvoriščnih vratih dokler ni teta vpra-
šala kdo je. Odgovor je bil kratek in 
ukazovalen: »Aprite, aprite! (odpri-
te, odprite).«  Seveda so iskali mene. 
Ukazali so mi, naj se takoj oblečem, 
nato pa so me zvezanega odpeljali v 
njihovo kasarno v Komen. Tam so 
me odvezali in maršal je po nekaj 
trenutkih dejal, da sem podoben oče-
tu. Odgovoril sem mu, da sem mu 
zagotovo podoben, saj sem njegov 
sin. Potem je dejal : »Vem, da si dober 
fašist in mi boš zagotovo povedal vse 
kar veš.« Zanimalo ga je namreč vse 
v zvezi z raztrošenimi letaki po Kra-
su.  Odvrnil sem mu, da okrog tega 
nimam pojma in, da ne vem ne kdo 
in ne kdaj je to naredil. Maršal se je 
razjezil, mi primazal klofuto, nato pa 
je stopil k omari, iz nje vzel šop leta-
kov in mi jih zalučal v obraz, obenem 
pa me začel zmerjati s težkim ko-
munistom. Tako sem se v dobrih 15 
minutah prelevil iz dobrega fašista v 
težkega komunista. Karabinjerji so 
me nato odpeljali v zapor v Komen. 
Ko so se železna vrata celice zaprla 
za menoj, sem začel novo življenje. 
Moj oče je bil zaprt v istem zaporu, a 
njega so dan po mojem prihodu od-
pustili domov, mene pa zasliševali do 
3.ure zjutraj.

Dne 12. oktobra 1942 bi se mo-
ral javiti na vojaški nabor. Okoli 8. 
ure zjutraj so nam odprli celice in ko 
sem šel po stopnicah sem skozi lino 
na hodniku videl, da je šel mimo moj 
voz znaborniki. Bil je ves okrašen. 
Slišal sem veselo petje in prešerno 
razpoloženje. Med igranjem harmo-
nike in bobna je bilo slišati veselo 
fantovsko vriskanje in takrat sem od 
žalosti zajokal. Moral bi namreč biti 
med svojimi vrstniki. Čez kaki 2 uri 
so fantom nabornikom dovolili, da 
so me prišli pozdravit v zapor. S se-
boj so prinesli majhen sodček vina, 

sojetniki so mi zaigrali na metlo in 
dva glavnika in začela se je prava za-
porniška debata. Kot da bi me kara-
binjerji slišali, sta ob 12. uri prišla po 
mene dva karabinjerja v svečani oble-
ki in me odpeljala na nabor, kjer sem 
bil potrjen za vojaka. Po končanem 
naboru pa sta me odpeljala ponovno 
v zapor, kjer sem ostal še en mesec.

Po enomesečnem zaporu v Ko-
mnu so me karabinjerji s taksijem 
odpeljali v goriški zapor, od tam pa 
v Zdravščino pri Gradiški, kjer sem 
v taborišču sobival z bratom heroja 
Stjenke. V  tem kraju je bila tovarna 
svile, v kateri je delalo približno 300 
zapornikov, med njimi tudi Ljubka 
Šorli, žena Lojzeta Bratuža. V tabo-
rišču sem bil 7 mesecev. Vse fante, 
ki so bili rojeni v letih od 1924 do 
1926, so odpeljali v italijansko voj-
sko, mene pa so odpeljali na gori-
ški vojni odsek, a me tu niso hoteli 
sprejeti, ker sem spadal pod tržaško 
okrožje. Ker je bilo ta dan že prepo-
zno, da bi me lahko premestili v Trst, 
so me čez noč dali v celico kvesture, 
kjer sem spoznal vso grozo bivanja v 
teh prostorih. Zaporniki so stali in iz-
menjaje legali k počitku, stene so bile 
umazane s krvjo stenic. Naslednjega 
dne so me z vlakom odpeljali v Trst 
na vojni odsek in zvečer ob 21.20 
sem se z  vojaškim vlakom odpeljal v 
Cuneo, mesto v Piemontu blizu fran-
coske meje, kjer sem kot italijanski 
vojak prebil 3 mesece. Čutili smo, da 
mestece in njegovi prebivalci »diha-
jo« z nami. Vsak dan, ko smo odhaja-

Med vokalno instrumentalno sku-
pino KD Slavec Solkan » KITARA ZA 
DUŠO » in  otroškim vrtcem Žarek 
iz Šempetra  je vzklilo tako veliko in 
obojestransko prijateljstvo, ki je pre-
raslo v celoletno sodelovanje in je 
bilo v maju mesecu kronano s čudo-
vito zaključno prireditvijo v dvorani 
kulturnega doma v Šempetru.  

Druženje je začelo zelo sponta-
no. Našo skupino so lanskega  junija 
povabili v vrtec , da smo otrokom 
zaigrale in zapele nekaj otroških pe-
smic, ki smo jih kot izkušene none 
izbrale posebej za tako starostno 
skupino otrok. Uspeh je bil popoln. 
Uživali so otroci, uživale so vzgoji-
teljice in uživale smo kitaristke, saj 
nam je ta prireditev napolnila duše 
s prisrčnim utripom otroških src. 
Iz tega srečanja se je vzgojiteljicam 
porodila misel, da bi lahko naše 
druženje ponovili in mu dali globlji 
pomen. Njihov predlog je bil sledeč 
: » V novem šolskem letu 2013/14 
bomo v vrtcu Žarek leto posvetili 
ljudski glasbi in plesu. Želimo si me-
sečnega sodelovanja z vami, da bi se 

Prijateljstvo

tekom celega leta skupaj naučili šest 
ali sedem pesmic, še najraje ljudskih 
iz goriške regije.« Ker smo v skupini 
same upokojene none in ker nimamo 
nikoli nobenega »časa«, smo prosile, 
naj nam dajo med poletnimi poči-
tnicami čas za razmislek. Pa ni bilo 
kaj razmišljati, saj smo bile takoj vse 
navdušene nad sodelovanjem. Ko so 
jeseni ponovno zasedli vrtec Žarek v 
polni zasedbi in z novim zagonom, se 
je naše sodelovanje zaresno začelo že 
v mesecu oktobru. Tako kot so otro-
ci širili znanje po tematskih sklopih 
(tema o muhi, ajdi, novoletni jelki, 
lisički, pomladi, itd.), tako smo iz-
brali pesmice, se jih naučili na pamet, 
določili akorde, primerne za otroške 
glasove in peli, peli, peli... Družili 
smo se vsak prvi torek v mesecu čez 
celo šolsko leto. Za vzgojiteljice vse 
to niti najmanj ni bilo enostavno, saj 
le one vedo, kako naporno in stresno 
je spraviti vse otroke istočasno v eno 
učilnico, jih umiriti in pripraviti do 
sodelovanja. Pri tem smo pomagale 
tudi none kitaristke, ki imamo izku-
šnje s takimi razposajenimi črvički. 

Bili so bili zelo vedoželjni, vsi so so-
delovali, celo otroci v jaslih so želeli 
že samostojno zapet ob spremljavi 
kitare. Neverjetno, kako so ti otro-
čički poslušni, če so pravilno animi-
rani. In ti so zagotovo bili, za kar gre 
vsa zahvala njihovim požrtvovalnim, 
prisrčnim, vedno nasmejanim vzgo-
jiteljicam. 

Zaključni nastop na temo PRI-
JATELJSTVO zelo uspešen. Poleg 
pesmic po programu smo kitaristke 
zaigrale in zapele še tri naše pesmi. 
Pesmico z naslovom  »Vsakdo mora 
imeti prijatelja« so družno z nami 
zapele tudi vzgojiteljice. Bilo je zelo 
ganljivo. Starši, stari starši in vsi 
ostali v nabito polni dvorani so celo-
ten nastop nagradili z bučnimi apla-
vzi. Ko se boste spraševali, kdaj se 
v nas prebudi razpoloženje, ko smo 
zadovoljni, izpolnjeni, srečni, imate 
odgovor na dlani – ko smo med za-
dovoljnimi ljudmi, ko smo v družbi  
srečnih in izpolnjenih otrok. 

Pa še kdaj nasvidenje, so nam od 
srca zaželele krasne vzgojiteljice.  
Olga Vidic

li na poligon, smo med potjo prepe-
vali pesem Regiment po cesti gre, in 
meščani so nas imenovali »austriači«. 
Ko smo nekoč v gostilni zapeli pesem 
Nabrusimo kose in jim rekli, da je to 
naša himna, so celo vstali. Komandir 
kasarne je bil dober človek in nam je 
dovolil, da pojemo slovenske pesmi, 
a je dejal, da naj vmes le zapojemo 
tudi kakšno italijansko. 

Po treh mesecih smo odšli v Livor-
no, kjer smo vsi, ki smo imeli kakr-
šenkoli poklic, nakladali tovore na 
nemške ladje. Ko so ameriški bomb-
niki razdejali mesto, smo se umaknili 
nekaj kilometrov stran, pod šotore, in 
tam dočakali razpad Italije 8.9.1943, 
nakar smo se razbežali in na različne 
načine odšli proti domu.

V Mestrah je na vlaku nekdo po-
tegnil zasilno zavoro, kar je sprožilo 
preplah, in to sem skupaj s še štirimi 
Tržačani izkoristil, preskočil ogra-
jo ob progi in se s tem izognil poti 
v Nemčijo.  Nato smo vstopili na 
približno 25 km oddaljeni postaji na 
vlak, ki je peljal proti Trstu.

V Trstu sem spoznal nekega faši-
sta, ki mi je rešil življenje, saj mi je 
povedal, da je v kraju, kjer sem imel 
sorodnike in kamor sem bil name-
njen, nemški generalštab. Odpeljal 
me je s seboj, pri njegovem stricu 
sem  vzel civilno obleko, da sem se 
preoblekel, in nato nadaljeval 26 km 
dolgo pot do doma. Še istega večera 
sem se pridružil partizanom.

Mojo partizansko pot sem začel 
v Kosovelovi brigadi in v njej ostal 

do konca leta 1943. V januarju leta 
1944 smo se zbrali na Banjšicah in 
začeli pohod v Benečijo. Po pribli-
žno mesecu dni težkih bojev smo se 
ponovno vrnili na Banjšice, kjer sem 
srečal sovaščana, ki je bil v zaščitnem 
bataljonu IX. Korpusa, in z njim ostal 
do konca vojne. Sprejet sem bil v 2. 
četo, postal politični delegat, kasne-
je, ko se je ustanovila 4. četa, pa sem 
postal njen politkomisar. Četa je v 
glavnem skrbela za zaščito angloame-
riške in ruske misije. V tem času sem 
dobil tudi Titov čin poročnika.

Ob koncu vojne sem bil poslan v 
17. brigado, borili smo se za Trst in 
ga osvobodili do 1. maja 1945. Nato 
smo se umaknili iz Trsta v Postojno 
in šli s četo v Loški potok in Horjul, 
pozneje smo prevzeli mejo med nami 
in cono A, en moj vod z nastankom 
v Soči pa je sprejel nadzor meje od 
Tolmina do Trente. Domov sem se 
vrnil januarja 1947 in istega leta po-
leti postal brigadir delovne brigade 
na progi Šamac-Sarajevo. 

1.4.1948 sem se zaposlil na SGP 
Primorje, s 1.4.1951 pa začel z de-
lom  v solkanski trgovini z jestvinami 
in tam ostal do upokojitve. Zdaj z 
družino živim v Solkanu. Dogodkov 
je bilo še veliko skozi mojih 90 let, a 
za vse bi zmanjkalo prostora.«

Tako pripoveduje Miloš Forčič, 
zastavonoša in zvesti član  Krajevne 
organizacije zveze borcev Solkan.

Ob visokem življenjskem jubileju 
Milošu Forčiču iskreno čestitamo.
Vesna Bašin - KO ZB Solkan

Krajše in daljše

Zlata poroka v Solkanu

20. junija 2014 sta praznovala zlato 
poroko Silva Čotar iz Solkana, rojena 
na Vojkovi ulici 25 in Izidor Šuligoj 
iz Srednjega Lokovca. Silva, edinka v 
družini Čotar, Izidor, prvorojenec šte-
vilčne družine iz Lokovca, pri kateri je 
bilo kar osem otrok pri hiši - pri MA-
TIČKU se reče po domače.

Izidor je komaj šestnajst let star 
prišel živet k teti Mariji v Vrtojbo ter 
se zaposlil na AVTOOBNOVI v Šem-
petru. Izidor in Silva sta se spoznala 
slučajno, praktično na cesti, ko so 

mladi fantje prikolesarili z izposojeni-
mi kolesi iz Vrtojbe do Solkana. Silva 
je v začetku šestdesetih let delala v IS-
KRI, ko sta otroka odrasla, je dobila 
zaposlitev v GOSTOLU v Novi Go-
rici. Tistih začetnih dni spoznavanja 
se spominjata z grenkobo, saj ni bilo 
denarja za kino ali sladoled, kaj šele 
za večerjo. » Srečala sva se na cesti, 
poiskala primeren prostor v travi ter 
tako jačala najina čustva, ki so bila iz 
dneva v dan bolj lepa, sladka in polna 
prijetnih trenutkov«, pravi Silva, ki se 
veseli klepeta s svojimi štirimi vnuki-
njami. Izidor ima še pet bratov in dve 
sestri, še vedno se rad sreča z njimi, 
da se skupaj poveselijo in zapojejo ob 
zvokih harmonike, na katero Izidor 
zelo rad zaigra.

Silva in Izidor sta si zgradila hišo 
v Solkanu na Stari poti 12 (pri Luzni-
ku), kjer še sedaj živita. Izidor se je k 
Čotarjevim preselil leta 1960, poroči-
la pa sta se 20. junija 1964. Ta lep pra-
znik sta obnovila junija s postavitvijo 
šrange (partona), v soboto 20.6.2014 
pa z mašo v cerkvi v Solkanu, ki jo 
je vodil škof (doma iz Lokovca) msg. 
METOD PIRIH. Po maši, kjer so bili 
prisotni vsi bratje in sestre ter hčerka 
Denis in vnukinji, ni šlo brez skupin-
skega fotografiranja ter poročnega  
druženja v GOSTIŠČU ODDIH, kot 
pred 50 leti.
Slavko Šuligoj
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Albin Špacal
Intervju

V Solkanu Špacal ni ravno najbolj 
razširjen priimek; več jih je na Krasu, 
kjer najdemo tako Spačale kot Spacale. 
Albinov oče je po prvi svetovni vojni 
prišel v naš kraj iz Kostanjevice na Kra-
su. Obdobje poitalijančevanja in po-
novnega slovenjenja priimka je pustil 
posledice. V spričevalu za prvi razred, 
opravljenem pod zavezniško upravo 
leta 1946, je Albinu pisalo Spazzali. 
Ko ga je pokazal domačim, ga je mama 
poslala nazaj v šolo. Reci jim, naj po-
pravijo priimek, mu je velela. Nekaj let 
kasneje, v šestem razredu, se je pridru-
žil Brodarskemu društvu. Tistih časov 
se spominja, kot da bi bili včeraj.

Dobivali smo se v Gasi, v Bašinovi 
delavnici. Sprva smo delali modelčke 
jadrnic, dolgih do tri četrt metra. Leta 
1953 ali 1954 sem si naredil prvi leseni 
sandolin, ki je imel čez trideset kilogra-
mov. Moj mentor je bil Julij Černe. V 
tistem času so mejo stražili vojaki, rekli 
smo jim družeti, ki so nam dovoljevali 
veslanje le od mosta navzgor. S sando-
linom si lahko prišel do prvih večjih 
brzic, nekako do Mrzleka, preko njih 
ni šlo. Potem so prišli gumijasti bateli, 
v katere smo lahko občasno sedli tudi 
mi mlajši, in začeli smo osvajati bolj 
deroče dele reke.

Ti gumijasti kajaki imajo tudi svojo 
zanimivo zgodbo. Kdaj ste jih 
dobili?

Prva dva zložljiva gumijasta čol-
na z lesenim ogrodjem in gumiranim 
platnom smo dobili v klub leta 1954, 
mogoče 1955, prišla pa sta iz Vojvodi-
ne, iz Apatina. Rekli smo jim F1, kar 
je njihova nemška oznaka za enosedi 
zložljivi kajak (faltboot). Ti kajaki so 
še najbližji izvirnikom, le da so Eski-
mi delali ogrodje iz vej in kosti, pre-
ko katerih so nategnili živalske kože. 
Sodobna izdelava zložljivih čolnov se 
je začela v Nemčiji v začetku dvajsete-
ga stoletja. Prvega je leta 1905 naredil 
študent arhitekture Alfred Heurich, in 
zanj leta 1906 dobil patent. Ogrodje je 
bilo iz bambusa, prevleka iz jadralnega 
platna, vse skupaj si lahko spravil v tri 
vreče, ki so tehtale manj kot 5 kg vsa-
ka. Patent je odkupil Johannes Klepper 
iz Rosenheima, ki je postal vodilni sve-
tovni izdelovalec teh zložljivih kajakov. 
Med kajakaši so bili klepperji cenjeni 
kot kak ferrari med avtomobili; med 
prvimi ga je imel Branko Drofenik iz 
Ljubljane. No, tudi na tista dva plava 
batela iz Apatina smo bili nadvse po-
nosni.

Kdo v klubu pa se je vozil z njima?
Na treningu so imeli prednost sta-

rejši tekmovalci, torej Jože Srebrnič-
Cufo, Pavlo Bone in Toni Prijon, mi pa 
smo jih smeli voziti na tekmah. Prvič 
sem bil na tekmi leta 1955 v Litiji; za 
prvo mesto med pionirji sem dobil tre-
nirko. Pa še to: sestavljavci startnih list 
so morali upoštevati, da imamo samo 
dva batela, in so nas morali tako raz-
vrstiti, da smo lahko s cilja pritekli na 
start in ga prepustili naslednjemu naše-
mu tekmovalcu. 

Koliko časa pa ste tak zložljiv 
kajak sestavljali ob prihodu na kraj 
tekmovanja?

Pol ure, mogoče manj. Najprej je 
bilo potrebno sestaviti skelet, ki smo 
ga skozi odprtino za kajakaša porinili 
v prevleko in potem s pomočjo neka-
kšne sklopke vse skupaj napeli.

Do kdaj so bili takšni kajaki v 
uporabi?

Nekako do šestdesetih let. No, ta-
krat smo jih izdelovali že v Solkanu. 
Pavlo Bone, Jože Srebrnič in Danči 
Vuga niso samo povzeli tuje modele, 
ampak so jih začeli tudi spreminjati. 
Klepperji so takrat imeli špico visoko 
dvajset centimetrov, naši fantje pa so 
jo začeli nižati, kar je omogočalo ve-
čjo okretnost in predvsem vožnjo pod 
vratci. V klubu imamo restavriran ka-
jak iz delavnice Šport, ki ima le 5-6 cm 
visoko špico. V tej delavnici so delali 
sami tekmovalci, vešči kajakaši, ki so 
vedeli, kaj in kako je potrebno spre-
meniti. Bone je takrat tekmoval v čol-
nu, ki si ga je sam naredil, po lastnih 
zamislih in za svoje potrebe. Enkrat, 
na neki tekmi v Avstriji, ko se je še 
tekmovalo v slalomu, veleslalomu in 
spustu, je zmagal v dveh izmed treh 
kategorij, do medalje pa je prišel tudi 
v tretji. Tekmovalci iz Švice, Avstrije in 
Češke so množično prihajali k nam, si 
ogledovali Bonetov čoln in si izrisovati 
njegove oblike. So mislili, da ga je čoln 
pripeljal do uspeha... No, seveda, malo 
je čoln že botroval uspehu, še bolj pa 
moški, ki je sedel v njem.

Si je Bone naredil tudi prav svoje 
veslo?

Z vesli je tako: na videz so poenote-
ne oblike, toda so zelo osebna. Veslo za 
levičarje ni enako veslu za desničarje. 
Pri kajaku z eno roko držiš veslo trdno, 
v drugi roki se vrti. Glede na to sta lo-
patici drugače zasukani. Prilagoditi je 
potrebno tudi dolžino in debelino ve-
sla, saj imamo ljudje različno dolžino 
rok in velikost dlani. Vsekakor lahko 
rečemo, da sodoben kajak izvira prav 
iz Solkana, saj sta k njegovemu razvoju 
najbolj pripomogla Toni Prijon in Pa-
vlo Bone, resda odločilno šele potem, 
ko sta imela tovarni v Nemčiji.

O tem mogoče kasneje - kje ste 
takrat v glavnem trenirali?

Čolnarno, ki smo ji rekli baraka, če-
prav je bila zidana, smo imeli tam, kjer 
je danes jez. Tam so bile naše glavne 
brzice. Kasneje, med gradnjo jezu, smo 
se začasno preselili k Mrzleku, kjer 
smo prav zares imeli leseno barako, 
potem pa smo dobili današnji sedež v 
Mlinu. 

Kako ste trenirali?
Preprosto: si šel k Soči, vzel čoln 

in veslal gor in dol. Trenerjev v da-
našnjem pomenu besede nismo imeli, 
ne kondicijskega in ne tekmovalnega. 
Gledal si starejše in jih poskušal posne-
mati. In se primerjal z vrstniki, hotel 
narediti kaj boljše od njih. V petdesetih 
in šestdesetih letih je skoraj vsak sol-
kanski fant prišel k Soči in veslal. Ne-
kateri smo ostali, drugi so bili v čolnu 
le sezono ali dve. Tisti, ki smo ostali, in 
ki smo se uvrstili v reprezentanco, smo 
bili deležni kake malenkosti več. Spo-
minjam se, da smo šli neko zimo za en 
teden smučat v Kranjsko goro. Temu 
smo rekli kondicijske priprave.

Kako pa ste se učili zahtevnejših 
elementov, na primer 
eskimontiranja, reševanja iz 
prevrnjenega čolna?

Prvi je znal eskimontirati Cufo. 
Toda tehnika je bila povsem drugačna 
od današnje. Ker so bili čolni višji, je 
bilo tudi težišče višje in manever težji. 
Potrebno je bilo prijeti veslo na enem 
koncu in se poskušati obrniti. Na tek-
mah smo opazovali druge tekmovalce 

in potem na našem Bokalu pilili tehni-
ko. Najprej z veslom, nato z loparjem 
za namizni tenis in končno brez vsega.  

Ste šli kdaj na trening kam drugam? 
Ste imeli v vadbenem načrtu 
spoznavanje drugih rek?

Mi smo poznali na pamet le Sočo 
od Solkana do Plavi, na druge reke 
smo se sproti prilagajali. V Bovec sva 
z Bonetom šla prvič leta 1957: zložlji-
va kajaka sva naložila kar na avtobus. 
Sestavila sva jih v Čezsoči in odvesla-
la do Trnovega, kjer sva Pri podrtem 
mostu izstopila in šla nekaj kilometrov 
peš, pri Tolmunu sva šla ponovno v 
reko in odveslala do Tolmina, kjer sva 
čolna podrla in se z avtobusom vrnila 
domov. Najverjetneje je bila to sploh 
prva vožnja s kajakom po tistem delu 
Soče. Kasneje smo ostanke podrtega 
mostu odstranili in zase lahko trdim, 
da sem Sočo prevozil od Trente do iz-
liva v morje, razen tistega dela kanjona 
pri Soči, ki je, kot je meni znano, ne-
prevozen.

Tam je ozko in tako ovinkasto, da s 
kajakom ne moreš skozi.

Kdaj si dobil lastni kajak?
Leta 1959 sem že bil član jugo-

slovanske državne reprezentance na 
svetovnem prvenstvu v Ženevi. Dve 
leti prej se za malenkost nisem uspel 
kvalificirati na svetovno prvenstvo, ki 
je bilo v Ausgburgu, vendar sem vsaj 
od tistega leta dalje že imel svoj čoln. 
Zložljiv, seveda. V šestdesetih smo s 
pomočjo Tonija Prijona, ki je medtem 
začel v Nemčiji delati čolne iz poliestra 
in steklenih vlaken, tudi mi prihajali do 
takih kajakov. Dal nam je vse, kar smo 
potrebovali, tudi napotke, le delo smo 
morali opraviti sami. Ti čolni še vedno 
niso bilo lahki, imeli so do 17 kg. Da-
nes so čolni iz kevlarja in drugih lahkih 
materialov, tako da so sestavljavci tek-
movalnih pravilnikov že morali pred-
pisati najmanjšo težo, ki je 8 kg. Dobiš 
pa tudi že pol lažje čolne.

Kako ste tekmovali v tvojih časih, ko 
kajak in kanu na divjih vodah nista 
bila med olimpijskimi disciplinami? 
Kje ste se, poleg svetovnih 
prvenstev, še dobivali in kakšni so 
bili uspehi?

Največjo težo so seveda imela sve-
tovna prvenstva, ki so bila vsaki dve 
leti. Sam sem bil na štirih. Poleg Že-
neve še v Hainsbergu (1961), Špitalu 
ob Dravi (1965) in v Lipnem (1967); 
prvenstvo leta 1963 sem moral izpu-
stiti, ker sem bil pri vojakih. Medalj 
sicer nisem dobival, največji uspeh je 
bilo šesto mesto. Bil sem pa večkrat 
državni in republiški prvak. Dobiva-
li smo se tudi na kakih mednarodnih 
tekmah. V Meranu na Južnem Tirol-
skem sem bil večkrat prvi, najbolj pa 
mi je pri srcu zmaga v  kombinaciji sla-
loma in spusta, organizirani v spomin 
na tekmovalca, ki se je leto prej smrtno 
ponesrečil. Naj mimogrede povem, da 
takrat nismo uporabljali ne čelad in ne 
zaščitnih jopičev, ki so danes obvezen 
del opreme.

Nekdaj ste imeli isti kajak tako za 
slalom kot za spust in tudi tekmovali 
ste v obeh kategorijah. Kdaj se je 
začela diferenciacija med čolni za 
slalom in spust?

Zadnja leta se čolni hitro spremi-
njajo. Čolni za slalom postajajo krajši, 
s 4,5 m smo prišli na 3,5 m. Za kanuje 
je veljalo, da mora biti špica višja od 
srednjega dela, karlinge, danes to ni 
več. Nekatere spremembe omogočajo 
tekmovalna pravila, druge novi mate-
riali. Včasih smo morali skozi vratca 
s špico, glavo in repom, zdaj je dovolj 
glava. Vse to je naredilo vožnjo bolj 
atraktivno, toda za dobrega tekmoval-
ca se ni kaj dosti spremenilo. Tako ta-
krat kot zdaj je potrebno imeti občutek 
za vodo.

K temu razvoju sta v marsičem 
pripomogla že omenjena Prijon 
in Bone. Kako je prišlo do njune 
nemške zgodbe?

No, za Prijona veš, da je imel težave 
z JLA. Iz njegove kasarne je dezertiral 
nek slovenski vojak, Tonija pa so ob-
dolžili, da je za njegovo namero vedel 
in da bi moral pobeg preprečiti. Zato je 
bil obsojen in je moral v vojaški zapor. 
Ko je odslužil tako kazen kot vojašči-
no in ko se je vrnil domov, pa mu niso 
hoteli dati maloobmejne prepustnice, 
ki je ravno takrat omogočala ljudem ob 
meji, da so malo svobodneje zadihali. 
To ga je očitno tako razjezilo, da je zbe-
žal naprej v Italijo, kjer je imel znance 
iz kajakaških vrst v Meranu, od tam pa 
v nemški Rosenheim, kjer se je sprva 
zaposlil pri Kepplerju, nato pa začel z 
lastno delavnico. Bonetova zgodba je 
bolj klasično zdomska: v Ludwigsbur-
gu je poznal starejšega možakarja, ki je 
imel delavnico kajakov. Dogovorila sta 
se, da bo pri njem delal, kasneje pa Pa-
vlo delavnico odkupil in sam nadaljeval. 
Bonetova delavnica je bila v tistem času 
sodobnejša: medtem ko so pri Prijonu 
še z valjčki nanašali poliester na vlakna, 
je imel Bone že brizgalno tehniko. 

Kako pa je bilo s čolni Doljak-
Terpin, ki sta jih nekaj klet 
izdelovala Toni Doljak in Kamilo 
Terpin v Solkanu?

Kamilo je Prijonov sorodnik in 
je nekaj let delal pri njem v Nemčiji, 
potem pa se je vrnil, prinesel nekaj 
kalupov in s Tonijem sta začela delati 
batele. Ni mi jasno, zakaj zgodba ni 
dobila pomembnejšega nadaljevanja. 
Mogoče sta bila boljša delavca kot ko-
mercialista, kdo bi vedel? Poleg tega 
sta se bolj kot na tekmovalne usmerila 
v rekreacijske in turistične čolne. Kaja-
kaški klub je njune usluge koristil bolj 
za kaka popravila. 

Prevozil si ogromno rek, seveda 
predvsem tekmovalne proge.
Katere imaš v najlepšem spominu?

V bližnji okolici, torej Italiji, Avstriji, 
Češki... verjetno ni klasične tekmoval-
ne proge, ki je ne bi poznal. V poseb-
nem spominu mi je Merano. Tja smo 
vedno radi zahajali; prijateljevali smo 
z brati Gartstrasser, pa tudi proga sredi 
mesta ima svoj čar. S Sočo pri Trno-
vem pa se je lahko primerjala progi na 
Jezernici (Lieser) pri Špitalu, ki je zdaj 
pod gladino akumulacijskega jezera.

Tudi dobršen del solkanskih brzic je 
pod vodo. Kako gledaš na možnosti 
izrabe proge pri starem jezu?

Ob gradnji jeza za HE Solkan je Ka-
jakaški klub dosegel, da so nam Soške 
elektrarne zgradile čolnarno pri Trno-
vem. Glavni treningi so zdaj tam, ven-
dar to je precej oddaljeno. Prej smo šli k 
Soči vsak dan, zdaj pa se moraš že orga-
nizirati, se odpraviti za nekaj dni zapo-
red. Z novo čolnarno na jezu in posegi 
v strugo smo dobili kolikor-toliko soli-
dno progo, vendar so nihanja gladine 
zaradi delovanja HE Solkan prevelika, 
kar otežuje treninge. Ravno postaviš 
vratca, pa jih voda zalije. Ali pade za pol 
metra. Zato že nekaj časa pripravljamo 
dokumentacijo o taki preureditvi, ki bi 
omogočala stalni pretok. Potrebovali 
bi dodaten jez, ki bi na progo ob levem 
bregu spuščal vedno enako količino 
vode, viške pa odvajal ob desnem bregu. 
Ko bomo imeli vse pripravljeno, bomo 
lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje, 
potem pa začeli pridobivati sredstva. 
Upam, da bi se lahko potegovali tudi 
za nepovratna evropska sredstva. Po in-
formativnem izračunu bi bila investicija 
težka 3 milijone evrov. Soške elektrarne 
nam pri pripravi dokumentacije stojijo 
pri strani, kasneje pa bo potrebno najti 
druge investitorje.

Ali teh načrtov ne ogrožajo namere 
Italijanov, ki vsakih nekaj let 
napovedujejo jez na Soči in popolno 
izničenje padca pod HE Solkan?

Res je, toda če bi enkrat imeli regi-
strirano progo, bi morali to upoštevati 
in ustaviti načrte. Pa še nekaj: tako pro-
go bi lahko tudi tržili, zaračunavali upo-
rabo proge za trening, česar danes, prav 
zaradi nihanja pretoka, ne moremo.

Za konec: kako je Sočo doživljala 
vaša generacija, kako jo današnja?

Nam je bila Soča vse. In edino. Da-
nes imajo mladi neskončno možnosti 
za šport in rekreacijo. Toda prav na dan 
letošnje soške regate je bilo tekmovanje 
za slovenski pionirski pokal, in prav pri-
jetno me je presenetilo mnoštvo mladih, 
ki so veslali kot že zgrajeni kajakaši, s 
pravim občutkom za gibanje v vodi. 
Imamo torej podmladek, ki lahko uspe 
kot generacija, ne zgolj kot posamezni-
ki. Naša zadnja dobra generacija so bili 
Abramič, Štrukelj in njuni kompanjoni, 
ki so v svetovnem merilu veliko pome-
nili. Svetla zvezda je seveda Nejc, toda 
brez velikega zaledja. Me pa veselijo 
uspehi, ki jih zadnja leta dosegajo člani 
naše sekcije iz Mosta na Soči. In to tako 
na mirnih kot divjih vodah. Mi vlivajo 
upanje, da bo ta šport še nadalje živel. 
Tudi zaradi njih se ne smemo odreči 
možnosti izgradnje dobre proge pod 
Solkanom. (Toni Gomišček)

 

Karikaturo državne kajakaške reprezentance na svetovnem prvenstvu je narisal Borut 
Pečar, ki je bil, do poškodbe kolena, tudi sam vrhunski športnik, leta 1954 celo član 
jugoslovanske gimnastične reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rimu.  
Poleg Albina Špacala (zgoraj levo) so za državne barve veslali še Pavel Bone,  
Miran Mozetič, Bogdan Svet – Čvek in brata Dare in Natan Bernot.
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Solkanske besedne zveze
Priloga

ánti ja – pa ja

Anti ja prideste kej h nam.

ben dóbro – no, dobro

Ben dobro, s]mo da si kontent.

bet goló{ – mo~no si `eleti hrano 

Je biu {aldu golo{ na pr{ut.

bol {érok ku duh – zavaljen, predebel

Je mj]u kar naprej puhn] ust], zatu] je biu bol {erok ku duh. 

bom vídu – bom presodil

Na vj}m, bom vidu, ~e bom {ou.

Bu}h lu}ni! (bohloni) – Bog popla~aj!

Bu}h dej sre~u – pozdrav na njivi, pri delu

Bu}h dej! –  Bog daj!                           

Bu}h na dej! – Bog ne daj!

Bu]h pom}gi! – Na zdravje!

Bu}h (t]) previdi! – Bog te blagoslovi!

Bu}h vari! – Bog varuj!

Bu]h `égni! - Dober tek!

~e Bu}h dá – ~e bo naklonjeno

^e Bu]h da, bo lj]tos dosti japk.

~e an sam –  sem in tja, v~asih               

^e an sam je povu kaj{nu p]metnu. 

dat ]n bo{c – poljubiti

Mama mu doskat da ]n bo{c.

d}n]s lj]to – ~ez eno leto, pred enim letom

@ivjo, s] vidmo d]n]s lj]to. 

d}r`at múlu – trmariti 

Otroci {aldu radi d]r`ij] mulu, ~e j]m dam] na daj] véljat. 

d}r`at mú`u – biti u`aljen 

Je d]r`u mu`u, zatu ki s]m mu povu, kar mu gr].

gárat ku mu{ – naprezati se (kot osel) 

^eprou je garu ku mu{, je biu ve~kat la~]n ku set.

gl}dat krí`]m – {kiliti

Je gl]du kri`]m, zatu] sga operj]rali na o~j]h.

gont sóju – trditi svoje

Otkar ga pozn]m, zmj]r]m gu]ni soju.

j}met sílu – muditi se

Zdej na mu]rem klépetat, zatu] ki j]mam silu.

j}met strah – bati se

Dosti ]ldí j]ma strah pret t}mu.

j}met u glavi – spominjati se

[e zdej j]mam u glavi tist] kalonc], ki s] bl] enkat na za~]tki poti za na Svetu Goru.

j]t nazáj –  vrniti se

Zdej nimam cajta ostat tolé, ma bom hm]li p]r{u nazaj.  

Je `e nazaj (spet) nastradu zaradi sojga duzga j]zika.

j]t napru}ti – pomagati

K]r je vandima, si gr]j] susj]dje radi napru]ti.

j]t u golóbo – ponesre~iti, pokvariti  

Soj na~rt je {ou u golobo.

j]t u malóru – propasti

Pret hi{u s] mj]li nu lj]pu mimozu, ma je pozimi {la u maloru.

j]t u reméngo – propasti

Je biu cajt, da je tista {utasta meja od l. 47 {la u remengo.

Jútre (u~era) {tj]rnéjst dni – ~ez 14 dni                                                

S] vidmo jútre {tj]rnéjst dni.

ki ~e re~t – kako to



26. september 20141001- solkanski ~asopis12

Priloga

Ki ~e re~t, da na mu}re{ pret.

Ki s] nisi su}bnu?  - Kaj ti ni bilo nerodno?

ku s] toká, ku ~e bet – kot je treba, kot mora biti

Je bla na pupa ku ~e bet an je dobila mo`a, ku s] toká.

ku za ]n ~o{ – kakor da (namesto da)

Ku za ]n ~o{, da gr] u {u]lu, ju je raj{i popihu h Su]~i.

le u ádno, furt naprej – kar naprej

Sga bli usi {tufi, zatu] ki je le u adno tru]bu soju.

lih ondu}t – tam grede

Skora usaki d]n s] sre~emo, k}r gr}mo ondu}t.

lo`mo re~t – recimo

Lo`mo re~t, da s] vidmo jutre.

macafíz]lni na u}lji cvrti – jed, ki ne obstaja

Je biu {aldu {purlju, zatu] mu je mama rekla, da mu bo nardila macafíz]ln] na u]lji cvrt].

ma já (ma ne) – saj ni mogo~e

Ma ja? Je p]r{u nazaj damu?

Ma ne, da je p}r{u nazaj damu?

mar tebe – sre~en ti

Mar tebe, ki ti gr] use ku po m]sli.

méno mal – da je le, kon~no

Meno mal, da s] je num]lo unesu.

métat (vre~t) napréj – o~itati

[aldu rad mi je metu naprej, da dj]lam zmj]r]m po soji glavi.

m]{ni gv]nt – prazni~no obla~ilo

Na veselicu je {ou u m]{n]m gv]nti. 

mu}k]r sku}s an sku}s – premo~en do ko`e

Na pu]ti ga je ulovu tak d]{, da je biu mu]k]r sku]s an sku]s.

mu utj}ka – ga vara

@ena mu rada utj]ka.

mú`u re~t – si je drznil re~i

^o, je mj]u mu`u re~t, da na mislim prou.

na mu}re pret do sáp] - ne more si opomo~i 

Je dobu ]n punj u lempu an ni mogu pret do sap].

ná(})nkar govórt – bolje ne govoriti

Ma nankar govort, da je dom]~e sadje dosti buj{i kuk}r tisto s]z marketa.

nastu}j b}rtulet – ne stikati

Nastu}j t}rkaj b}rtulet tu}t okú.

nárdit nu múd(c)u - zakinkati 

Po kusili je rad nardu nu mud(c)u.

nastu}j bombj}rat – ne pleteni~iti

nastu}j srat u}n s}z bukála – ne govori neumnosti

nastu}j (t]rkáj) rópotat! – ne govori~i

Nastuj t]rkaj ropotat, ki t] na mu]rem ve~ nankar po{lu{at.

nat}g]nt mj]h – zaigrati na harmoniko

Na veselicah je rad nat]gnu mj]h.

na tradimént – nenapovedano

S]m bla usa s]s s]b], zatu] ki je p]r{u kar na tradiment.

na us} míl] ví`] - na vse mogo~e na~ine

Na us] mil] vi`] s] je ulj]ku u]n s]z blat].

na zdá dosti – ne znese veliko

L]ni gru]zdje ni zdalo dosti, zatu] ki je je stukla tu]~a.

ne ti~ ne me{ – ne tak ne druga~en

Ni blo ne ti~ ne me{, zatu] nisi vj]du, p]r ~em si.

ne tu~t bogá po glavi – ne govoriti neumnosti

^e bo{ {e naprej tuku boga po glavi, t] na mislim ve~ po{lu{at.

n]~ ku – kar tako

Je n]~ ku sko~nu dol s]s parapeta.

ni mígo móna – ni tako neumen

Ni migo mona, da s] bo pustu ulj]~t za nu]s.

ni mígo {pas – ni tako lahko, kot za {alo

Ni migo {pas dobit kar dvj} zlati madeji!

onj}gat onu} u onj}m – po~enjati karkoli

U]no s] je onj]galo s]z nim an pole je p]r{lo na svj]t no mejhno.    

Nastu]j previ~ onj]gat, zastr]n ki du]r je previ~ onj]gu, je spravu use ukop u maloru. 

ot fóha – s poklicem

Mu]rem dobit adniga ot foha, da mi popravi {pinu.

otprávit `váu – nakrmiti `ivino 

Prej ku s] hmet zvi~er ul]`e,  gr] otpravit `vau.

p]r koríti – tam, kjer je korist

Zmj]r]m s] je obrnu t]ku], da je biu p]r koriti.

pi pi pi! – vabljenje koko{i

pj]{ hudí~a – zelo hudoben,  huj{i kot hudi~

Usi smo s] mu radi óg]nli, sa je biu ot pj]{ hudi~a.

pod mus – primorati

Enkat si mogu j]t h vojak]m pod mus.

pret na kant – bankrotirati

Je slabo gospodaru, zatu] je grunt hm]li pr{u na kant.

pret napréj – spomniti se

Po dug]m cajti mi je p]r{lo naprej, k]ku] s] je klicu.

pret pru}ti – zoperstaviti, upreti se

Mu je kapus p]r{u pru]ti, zatu] ki ga je ku ótrok jou skora usaki d]n.

prvo dj}lo – najprej

K]r pridem damu, s] prvo dj]lo denem u c]vat]. 

pud}n nu pú  - pol enih

Glih zdej je bilo pud]n nu pu.

Pústmo stat – naj bo tako, ne dotikajmo se ve~

Pustmo stat, {torj] je konc.

pústm] stat – pusti me pri miru

Zdej berem, zatu] pustm] stat s]s sojmi {torjami.

re~t (métat) nazáj – odgovoriti

[e zmj}r}m mi meta nazaj tisto od u}nkat. 

s] dj}lat nórca – nor~evati se    

Muloti s] s}s starih nuncu radi dj]laj] norca.

s] je su}bnu – se ni ~util, se je izognil

Je biu vabljen na ohcet, ma s] je su}bnu j]t, zatu] ki s] na zastu}pi s]s tistu klapu.  

smu je su}b]nla povet – ji je bilo nerodno mu povedati 

s] ni su}bnu re~t – mu ni bilo nerodno re~i

smo s] su}b]nli j]t – nam je bilo nerodno iti

s] {lí{mo – se bomo sli{ali

S] {lí{mo jutre, potle…

stat dóbro – po~utiti se dobro 

Narbuj{i stojim, k]r sedim.

stat u hi{i – stanovati 
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Priloga

 Solkanski izrazi                   knji`ne besede

 1  bi~ár 

 2  buláda

 3 ~}mpar

  4 f]r{~álca

  5 gús]nt

  6 gúzn]

  7 káculje

  8 kalandíndja

  9 k]rcút

 10   kór~kiProu hm]li boj] {li stat u novu hi{u.

stort odmén, si na mu]re kej – se ne more odpovedati 

K]r gr] mimo o{tarij], na mu]re stort odmen, da ga na `lukne ]n gla{~.

stort silu – prisiliti

Nobenimu ni u{e~, ~e mu du] stu]ri silu.

stort ustát – ukazati vstati

Otrok]m s] na dopade, k]r j]m stu]rj] zgu]da ustat.

stu} pu}tju - spotoma

Je {ou na banku an stu] pu]tju s] je ustavu {e p]r soji teti.

su}nce gr] zad – sonce zahaja

Zvi~er gr] su]nce zad.

t]m}ri – mar 

^j] si pohajela?T]m}ri bi pom}gala mami!

tik tak – hitro

K]r ga je zagl]du, je tik tak zginu pro~.

tudi ~e – ~eprav

Polj]ti smo hodili h Su]~i, tudi ~e ni blo su]nca.

u drúg]m st}nji, je t]ku} an t]ku} - je nose~a 

S]m {li{ala, da je susj]da u drug]m st]nji.

u}ni pú – druga polovica

[~]dnarji s] dos]gli, da je p]r{u pot Soukan tudi u]ni pu, ki je biu prej pod 

Novu Goricu.

usák cajt – kmalu

Je rekla, da bo usak cajt tolé.

u {teh – v korak

Po dug]m cajti smo uselih p]r{li u {teh.

víhat nu}s – zmrdovati se

Otroci radi vihaj] nu]s, ~e j]m kusilo ni u{e~.

za lon – v zahvalo

Ji je pom]gu nest puhnu bor{u an za lon ga je povabla na no kafe.

zasku]zibu}h – za bo`jo voljo

Zasku]zibu]h, ma ja na bo{ {ou u {u]lu s]s tistimi za{peh]nimi brge{ami!

Rekla – stalne besedne zveze  
v prenesenem pomenu

blá`u `ég]n – brez pravega u~inka

brez dlák] na j]zíki - odkrito

bop op stj}nu – vse zaman

míla jéra - cmeravec

mu}k]r ku me{ – premo~en do ko`e

nastáuljet rog} - varati

num}lo ~erés lj]s – malo omejen

past na fíntu – biti prevaran

past u gu}dlju – priti v ko~ljiv polo`aj

pij}n ku ~]p – popolnoma pijan

pi{m]úh, pi{m]ur}t – izraz omalova`evanja

sko~t ~erés plank - prevarati

stat ku lípu bu}h – negiben, otrpel

v}zat otru}b] - prazno govoriti

Zahvaljujem se Jerneju Zavrtaniku za popravke in dopolnila.

Katarina Vuga

Nagradni test

 Solkanski izrazi                    knji`ne besede

 11   m]d]rjólca

 12   ognjénca

 13   p]rj}v]nca

 14   pi~ulát

 15   piskálc]

 16   {pérla

 17  {u}ba

 18  vidu}ni 

 19  `lavadu}r      

 20  `varcét

Pogled s Prevala na solkanska mostova

Dopišite k solkanskim izrazom knjižne besede: 

Izpišite samo knjižne besede, jih oštevilčite in dodajte svoj naslov. 
Rešitve pošljite do 31. oktobra 2014 v zaprti kuverti na naslov: 
KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7, 5250 Solkan - s pripisom na kuverti NAGRADNI TEST.

Nagrada za izžrebanca: plošča Preval – specialiteta na žaru za dve do tri osebe – 
poklanja Iztok Simončič v Gostilni na Prevalu.
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Solkanske večernice

Mojstri in vajenci

Kredenca ob kateri se je naslajal in se nanjo naslanjal maršal Jugoslavije Josip Broz Tito.

Kjer se strmi pobočji Svetega Valen-
tina in Svete Katarine v tolmunih do-
takneta zelenomodre mrzle reke Soče, 
se ob vijugasti cesti vrstijo pročelja 
hiš, med njimi spomeniki in obeležja 
v spomin na tisočletno, težko in tudi 
krvavo zgodovino Solkana. V vojnah 
porušene hiše, cerkve, ceste, mostove 
in občinska poslopja so žilavi Solkanci 
vztrajno obnavljali, večkrat z odreka-
njem in solidarnostjo, da se le ne bi 
rane razbohotile in razkrojile skromne 
domove in razbrazdano zemljo na sol-
kanskem polju. Bližnji meščani, mimo-
idoči popotniki in celo pesniki nam še 
sedaj zavidajo skoraj idilično pokrajino 
ob prekrasni reki, posejano z vinogra-
di, murvami in cvetočimi češnjami.

Rodovi so se kalili v nenehnem boju 
za preživetje, ki se je odražal v sposob-
nosti uporabe naravnih virov narave: 
zemlje, vode in lesa. S kolektivnim 
znanjem, obogatenim s tradicijo stole-
tij, in iznajdljivostjo posameznikov so 
se uspeli prilagajati novim razmeram 
zbujajoče druge industrijske revolucije 
na prelomu stoletja pred prvo vojno. 
Še več, v določenih obdobjih, ko je bilo 
družbeno okolje prijaznejše, so bili no-
silci novega in naprednega.

Obrtni rokodelski način obdelova-
nja lesa se je razvijal skozi dolgo časov-
no obdobje. V začetku so uporabljali 
le les dreves, ki so rasla v neposredni 
bližini, kasneje les iz gozdov Trnovske 

planote, ki so ga z drčami spuščali in z 
vozovi mukoma prevažali do Gorice. 
Z uvedbo gozdarskega gospodarstva 
v 19. stoletju les ni bil več iz dreves, 
ki so naključno rasla, ampak izbran po 
vrsti in kvaliteti glede na zahtevnost 
izdelkov: gradbeni les za ostrešja in 
konstrukcije, les za stavbno pohištvo, 
deske za notranja vrata in pohištvo, 
trši les za dele orodja, za kolarstvo, so-
darstvo in ladjedelništvo.

V drugi polovici 19. stoletja so bili 
v okolici Gorice znani mizarji iz Kr-
mina, Solkana in Mariana. Slednji so 
se bili že prej združili v zadrugo in od 
avstrijske države dobili brezobrestni 
kredit v višini 5000 goldinarjev, sol-
kanski mizarji pa so takrat prodajali 
lastne izdelke kot „roba di Cormons“. 
Pobudnik za ustanovitev prve solkan-
ske zadruge je bil dr. Henrik Tuma. 
Leta 1898 ustanovljena „Zadružna 
prodajalnica mizarjev v Gorici“ je 
združevala 28 mizarjev, ki so se včla-
nili z vložkom 150 goldinarjev. Zaradi 
medsebojnih nesoglasij, sprememb la-
stništva in razmer pred prvo svetovno 
vojno, je zadruga delovala le do leta 
1912, vseeno pa so izdelki solkanskih 
mizarjev dobili sloves dobrih in lepih 
izdelkov, kar je koristilo tudi ostalim 
mizarjem in obrtnikom, saj so se lahko 
istovetili s prepoznavnostjo kakovosti 
pod skupno znamko, t.i. brandom.

Po prvi vojni so ustanovili „Produk-

tivno zadrugo solkanskih mizarjev“ s 
prodajalnama v Solkanu in Gorici, ki 
zaradi globalne gospodarske krize, na-
raščajoče emigracije v ameriške dežele 
in močnega pritiska fašizma, ni zdržala 
niti desetletje. Leta 1932 so ustanovili 
tretjo zadrugo, CAM - Consorzio Ar-
tigiano Mobilieri. V času do razpada 
Italije so tako zadružni mizarji dosegli 
višek ustvarjalnosti in prepoznavnosti. 
Razstavljali so na velikih sejmih v Italiji 
in se vračali domov z odličji in naročili. 
Po priključitvi Primorske k Jugoslaviji 
so se leta 1948 mizarji skušali še četrtič 
združiti v „Obrtniško mizarsko nabav-
no prodajno zadrugo“, vendar je nekaj 
dobrih mojstrov ostalo zunaj, drugi pa 
so se postopoma vključevali v novo 
ustanovljeno tovarno pohištva Meblo, 
ki naj bi nastala na podlagi izkušenj 
solkanskih mizarjev in nove sociali-
stične družbene ureditve. Proizvodne 
prostore zanjo so zgradili v Krom-
berku, kjer je več oddelkov tovarne v 
določenih letih zaposlovalo do 3000 
delavcev. V Solkanu se je z uspehi v 
kajakaštvu razvijala tudi mizarska de-
lavnica Šport, kjer so izdelovali čolne. 
Zadruga je bolj životarila in v osem-
desetih letih se je zadruga mizarjev 
registrirala kot Obrtna zadruga ZMO 
Solkan, ki je združevala vse obrtniške 
dejavnosti, od kovinarske, tiskarske, 
proizvodnje manjših strojev in naprav 
za pekarstvo in elektro industrijo. Mi-
zarji so bili le v manjšini in so izdelo-
vali predvsem stenske obloge, letvice, 
elemente za ograje, nekaj stavbnega 
pohištva in izdelke za gospodinjstvo. Z 
novo nastalo samostojno Slovenijo in 
prehodom v kapitalistični sistem so vsi 
akterji solkanskega mizarstva, vključ-
no s tovarno pohištva Meblo in Meblo 
Iverka, dokončno zaprli vrata, in to za 
vedno.

Solkancem ni ostal le  žalosten spo-
min na stoletno mizarsko dejavnost, 
ostal je dvom, ki nas vsakodnevno 
žre, zakaj se je to zgodilo. Ali je bilo 
res storjeno vse, da bi se ohranilo vsaj 
nekaj težko pridobljenega znanja, iz-
kušenj in ljubezni do lesa. Odgovorov 

je več, nekateri so iz trte zviti, iz ust 
enodnevnih politikov in ekonomskih 
tržnih analitikov, ostali so večinoma 
iz primerov v učbenikih o modernem 
menedžmentu ali iz gostilniških debat. 
Po preprostem razmišljanju lahko za 
„izumrtje“ solkanskega mizarstva okri-
vimo več družbenih procesov. Nekateri 
so bili generirani in celo potencirani z 
našo sokrivdo brez dojemanja možnih 
posledic, drugi so pač posledica menja-
ve družbenih sistemov.

Zanimivo je, da je mizarstvo preži-
velo prehod iz prve industrijske revo-
lucije v drugo, ki je še danes gonilna 
sila zahodnega sveta. Zaloge nafte in 
ostalih fosilnih goriv, ki omogočajo 
življenjski slog industrijske družbe, 
so skoraj izčrpane. Tehnologije, ki jih 
tako napajamo, postajajo zastarele. 
Industrijska infrastruktura, ki je bila 
osnovana na fosilnih gorivih, se stara 
in je potrebna vzdrževanja, poleg tega 
direktno vpliva na slabšanje klimatskih 
razmer. Rezultat je nevarno poveča-
nje brezposelnosti po vsem svetu, vse 
države sveta so prezadolžene, skoraj 
šestina sveta je lačna. Pred vrati je tre-
tja industrijska revolucija, saj velike 
ekonomske revolucije nastajajo takrat, 
ko nove komunikacijske tehnologije 
sovpadajo, konvergirajo z novimi siste-
mi energije.  Pred dvesto in več leti so 
prvo industrijsko revolucijo omogočili 
premog, parni stroji in poštne storitve, 
pred sto leti so drugi botrovali izum te-
lefona, izmeničnega električnega toka 
in uporaba fosilnih goriv, zdaj, v tre-
tjem tisočletju, prevladujejo internet, 
super hitri računalniki in obnovljivi 
viri energije.

V letih obnove po drugi vojni se je 
gospodarstvo skokovito razvijalo, tudi 
na vzhodni strani Evrope. Potreba po 
pohištvu in lesnih izdelkih za gospo-
dinjstvo je močno narasla. Važna je bila 
količina narejenih izdelkov, oblika in 
površinska obdelava ni bila pomemb-
na, ta je bila podrejena načinu masovne 
proizvodnje. Z razliko od časa razcveta 
solkanskega mizarstva med vojnama, 
ko so kupci naročali pohištvo po meri 

ali iz katalogov v izbranem furnirju in 
zelo natančni izdelavi, so bili povojni 
tovarniški izdelki resda ceneni, ampak 
brez zahtev po lepih oblikah in trajni 
vrednosti. Solkanski mizarji so obdelo-
vali detajle pohištva do popolnosti vse 
dokler ga stranka ni odpeljala, ne glede 
na porabljen čas. Zraven so bili obve-
zno vajenci-garzoni, ki so opravljali 
težja ročna dela, vendar so se od moj-
strov veliko naučili, predvsem kako 
pristopiti k delu, kako izbirati pravi 
les, kako slediti posameznim delov-
nim fazam, kako pravilno uporabljati 
orodje in pripomočke. Za ves ta trud 
in znanje, ki ga je prenesel na vajenca, 
je bil mojster mizar poplačan s strani 
delojemalca. Starši mladih učencev so 
ponavadi krepko segli v žep. Kasneje je 
tudi industrijska šola pošiljala mlade v 
uk k mojstrom, da so izučili najosnov-
nejših opravil raznih obrti, a plačilo je 
bilo skromno, vajenci pa so že imeli 
več pravic. Spomnim se, kako je  pri 
očetu, črko-slikarskem in pleskarskem 
mojstru, skupina petih in več nado-
budnih vajencev izvajala posamezna 
dela, dokler jim niso postala rutina. 
Velikokrat so zaradi nerodnosti polili 
barve in se popackali, da sta se smeh in 
kričanje širila iz delavnice. Najtežje jih 
je bilo naučiti kitanja, barvanja in la-
kiranja kuhinjskega pohištva v nežnih 
zelenih in modrih odtenkih.

Vajenci v delavnicah so bili ključne-
ga pomena za prenos znanja in pred-
vsem izkušenj obdelovanja lesa na 
mlajši rod. V družinskih delavnicah so 
skupaj delale dve ali celo tri generacije 
in zaradi koncentracije izkušenj je bil 
izziv izdelati vedno bolj zahtevno po-
hištvo. Nekatere delavnice so se usme-
rile v izdelavo spalnic, druge dnev-
nih sob, tretje kuhinjskega pohištva. 
Razstavljali so v zadružnih prostorih, 
prepoznavnost in kvaliteta se je širila z 
ustnim izročilom.

Prehod v organiziran šolski sistem 
poklicnega izobraževanja je ukinil 
vajeništvo in mladi niso več imeli di-
rektnega stika z mojstri, še več, važno 
je bilo čim hitreje pridobiti formalno 
izobrazbo in se vključiti v tovarniške 
delovne procese, kjer vsak dela le do-
ločeno operacijo obdelave lesa. Izgubil 
se je občutek izdelave od surovine do 
končnega izdelka. Poleg teorij in kritik 
političnih ekonomij zahoda in vzhoda 
so v učnih procesih poudarjali nujnost 
zmanjševanja stroškov proizvodnje, 
od časa do vloženega dela in surovin. 
Z učinki pa niso ravnali ekonomsko, 
ampak so z njim razvijali kompliciran 
sistem državne ureditve, kar velja še 
danes.

Obrtniki, čeprav v osnovi boljši go-
spodarji kot ostali ekonomski subjekti, 
so ostali na stranskem tiru, prepuščeni 
lastnemu organiziranju in iznajdljivo-
sti, z etiketo nepotrebnosti in zaosta-
losti. Tudi v novi državi ni nič bolje. 
Politična garnitura, ki je obrtnike 
zmerjala za ostanke kapitalizma, zdaj 
negoduje, da se je obrt premalo razvila 
in ni prenesla znanja na mlajše rodove. 
Ne bom pozabil očetove jeze, ko se je 
razhudil na lokalnega politika, ki je ob 
obisku zadruge „Obrtnik“ izustil, naj 
gredo vajenci raje v šole, da jim ne bo 
treba delat. 

V spomin na stoletno tradicijo mi-
zarstva nam tako ostaja le obeležje 
mizarja na Mizarski ulici in na novo 
urejena muzejska razstava „Stara sol-
kanska mizarska delavnica“ pri po-
kopališču. V debel kos železa izrezan 
lik solkanskega mizarja, ki ponazarja 
skupni simbol vseh mojstrov in vajen-
cev, bo tako zagotovo preživel bodočo 
industrijsko revolucijo.  
Miran Brumat
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Zamolčana zgodba

V knjigi avtorjev Franceta Bevka in 
Mire Cencičeve Črni bratje – Povest in 
resnična zgodba (TIGR 2005, 2011) 
so objavljeni bolj skopi podatki o Iva-
nu Verdikonu, roj. 29. marca 1914, 
ki je bil član domoljubne organizaci-
je Črni bratje (1930), zato sem se kot 
Solkanka odločila, da raziščem njego-
vo življenje in delovanje. V zapisniku o 
zaslišanju, posredovanem kvesturi, je s 
potujčenim imenom Giovanni Verdi-
kon naveden kot »organizatore terro-
ristico«. Vključen je bil v skupino, ki 
je delovala po sistemu trojk. Kot dijak 
na srednji komercialno-tehnični šoli v 
Gorici se je uprl raznarodovanju in se 
z ostalimi člani druščine boril za ohra-
nitev slovenstva. Z Ivanom Gašperči-
čem (1913–1969) sta bila edina Črna 
brata iz Solkana. Ivan Verdikon je bil 
predan borbi za svobodo Primorcev in 
vseh Slovencev, zato se je vključil v na-
rodnoosvobodilno gibanje. Bil je par-
tizan v Goriški brigadi, ki je bila usta-
novljena 6. oktobra 1943 kot Goriška 
divizija. O njem je njegov sin Ivan v 
šolskem letu 1945/1946 napisal spis 
o obisku očeta v partizanih leta 1943. 
Časopis 1001 – solkanski časopis (9. 
april 2009, str. 9) je šolski spis objavil 
pod naslovom Tudi mi smo združili 
moči. Ta spis je bil predhodno obja-
vljen v Knjižici prostih spisov (Gregor-
čičeva založba, Trst, 1946) slovenskega 
učitelja, pisatelja, dramatika, urednika 
in publicista Jožeta Pahorja (1888–
1964), ki je zbral in uredil spise otrok 
in mladine Slovenskega Primorja. 
Ivan Verdikon je bil edini sin Ludovi-
ke Poberaj in Ivana Verdikona. Poro-
čen je bil z Leopoldo, ki je preminula 
v Trstu okoli leta 2000. Imela sta štiri 
sinove: Ivana, Danijela, Darja in Flor-
jana. Po vojni je bil Ivan Verdikon pod 
Zavezniško vojaško upravo (ZVU) 
pri zavezniški policiji (pogovorno pri  
‘čerinih’). Še pred določitvijo meje leta 

Solkanec Ivan Verdikon, Črni brat in partizan v Goriški brigadi

1947 se je umaknil na zahod in nato 
izginil v svet. Ivan Verdikon je živel v 
Trstu pod potujčenim imenom Gio-
vanni Verdi. V Trstu je opravljal delo 
policista in umrl zaradi srčne kapi, star 
komaj šestinštirideset let. Z materjo 
Ludoviko se je sestajal skrivaj, saj je 

bil očitno kot ‘čerin’ in Črni brat pri 
jugoslovanskih oblasteh nezaželen. 
Negova mati je imela veliko težav s 
prepustnico, da je sploh lahko šla na 
sinov pogreb v Trst. Ludovika Poberaj 
je ostala v Solkanu in umrla v pozni 
starosti. Nekateri Solkanci se je še spo-
minjajo kot lastnice butegina (trgovine 
z zelenjavo) na Placu. Katarina Vuga 
je v svoji knjigi Soukan an Sukenci u 
sukenščini, zapisala: »Butegin je biu 
tudi p]r Ludovíki, polok pa Manu-
faktura p]r Lidji.« Sorodniki so Ivana 
Verdikona s pomočjo starih zvez sku-
šali spraviti na Jesenice, vendar se ni 
hotel vrniti v Jugoslavijo, saj se je bal 
oblasti. 

Oče Črnega brata Ivana Verdikona, 
Ivan Verdikon starejši, je bil brat Slav-
ka – Lojzeta Verdikona (1899–1962), 
ki je že po 1. svetovni vojni zaradi po-
litičnega prepričanja in nasprotovanja 
fašizmu živel v Zagrebu, kjer sta mu 
pomagala brata Kuhar (eden od njiju 
je bil Prežihov Voranc). Slavkov sin 
Dušan Ciril Verdikon je vzdrževal 
stike z Ivanovo materjo Ludoviko, 
Ivanom - Črnim bratom in njegovim 
najstarejšim sinom, prav tako Ivanom. 
Te stike so vzdrževali do približno leta 
1960, ko se je sin Ivan, ki je bil šofer, 
smrtno ponesrečil v remizi. 

Očeta Ivana Verdikona - Črnega 
brata, torej Ivana Verdikona st., so za-
dnjič videli leta 1933 v neki gostilni v 
Solkanu, nato pa je izginil v noč. Po 
izjavi sorodnikov so ga našli zabode-
nega z nožem. Njegova smrt ni bila 
nikoli pojasnjena. Iz solkanskih žu-
pnijskih knjig so pridobljeni naslednji 
podatki: Ivan Verdikon (st.), mizar, se 
je rodil 26. junija 1889, kot sin Franca 
in Katarine, roj. Abramič, je bil mož 
Ludovike, roj. Poberaj, ki je umrl 20. 
aprila 1933 v bolnišnici v Gorici, je bil 
pokopan 22. aprila 1933 v Solkanu. 
Pri rubriki “vzrok smrti” je vprašaj (?). 
Kako je prišlo do takega zapisa, da je 
umrl v bolnišnici, pa ni mogoče ugo-
toviti, vsekakor pa je pri vzroku smrti 
postavljen vprašaj. Ivan Verdikon st. 

in njegov brat Slavko – Alojzij (Lojze) 
sta bila prijatelja z Lovrom Kuharjem 
- Prežihovim Vorancem, s katerim sta 
bila v 1. svetovni vojni v letih 1915–
1916 soborca v doberdobskih jarkih 
na soški fronti. Vsi trije so bili člani 
Sokola. Voranc je že leta 1910 odšel 
zdoma in iskal delo v Trstu. Pripeljal 
se je v Gorico, kjer je dobil delo v pa-
pirnici v Podgori. 

Leta 1919 se je Prežihov Voranc 
vrnil domov in se zaposlil najprej kot 
delavec, nato pa kot uradnik v jeklarni 
na Ravnah. Pomagal je številnim pri-
morskim beguncem, da so se prebili 
do Raven na Koroškem in se tam za-
poslili. Narednik Lojze Verdikon, ki 
je bil pri 40. p.p. bataljonu 3. čete, je 
zapustil Ljubljano in odšel v koroške 
planine. Borci so poslali božično vo-
ščilo, da se srečno vrnejo in se srečajo 
v jugoslovanski Primorski. Slavko – 
Lojze Verdikon je bil kasneje prokurist 
v jeklarni v Ravnah na Koroškem in 
zelo verjetno tudi član partijske orga-
nizacije na Ravnah, ki jo je do 1930, 
ko je moral v emigracijo, vodil prav 
Lovro Kuhar. 

V arhivski korespondenci Lovra 
Kuharja je dvoje pisem, ki ju je Slav-

ko – Lojze Verdikon decembra 1945 
in januarja 1946 poslal prijatelju Ku-
harju. V njih se Lojze Verdikon, do 
tedaj predstavnik ravenske jeklarne 
v Zagrebu, obrača na Lovra Kuharja, 
naj mu pomaga, ker je izgubil službo. 
Druga povezava z Lovrom Kuharjem 
je Ivan Verdikon st., soborec na soški 
fronti in njegov prijatelj. Ali je nepoja-
snjeni uboj Ivana Verdikona starejšega 
v zvezi z aretacijo Lovra Kuharja – Pre-
žihovega Voranca in njuno povezano-
stjo s primorskimi rodoljubi, ni znano. 
(Navedeni podatki so pomembni za-
radi morebitnega nadaljnjega razisko-
vanja umora Ivana Verdikona st. in 
poznavanja vplivov, pod katerimi se je 
Ivan Verdikon ml. oblikoval in vstopil 
v organizacijo Črnih bratov.) 

Ivan Verdikon, Črni brat in sol-
kanska družina Verdikon so sestavni 
del zgodovine kraja in vredni naše-
ga spomina. Naj imenim še, da je bil 
prvi slovenski lutkar, Milan Klemen-
čič (1875–1957), sin očeta Štefana in 
matere Ane Verdikon,  tudi Solkanec, 
kar potrjuje, da so bili Verdikonovi v 
Solkanu znana narodno zavedna pri-
morska družina. 
Tatjana Malec

Ivan Verdikon (Iz arhiva Oriane Verdikon) 

Rokopis Ivana Verdikona (Iz arhiva Oriane Verdikon)
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Solkan in Štmaver, barka in most, vmes Soča

Solkan in Štmaver (Štamou]r, po 
domače) sta bila za časa Avstroogrske 
bolj povezana kot sta bila kasneje, ko 
so bili ti kraji po prvi svetovni vojni 
priključeni k Italiji. Do konca 18. sto-
letja je Štmaver spadal pod solkansko 
župnijo, med Solkanci in Štmavrci pa 
se je včasih prepletalo tudi mnogo so-
rodstvenih vezi. Pri Barki (sedaj pod 
Italijo) je barkadu]r z lesenim barku]-
n]m prevažal ljudi preko Soče, če le 
ni bila previsoka. Barku]n je bil pri-
vezan s cidulu na jekleno žico, ki je 
bila razpeta čez reko. Barkadu]r si je 
pomagal tako, da je z dolgim kovc]m 
ali rumpin]m potiskal v dno Soče 
in se tako odganjal na drugo stran. 
V Solkanu smo poznali hišo, ki smo 
ji pravili pr barkadu]rju in se je na-
hajala na Potu]ki. Sezidal jo je Toni 
Klanjšček, ki se je preselil iz Štmavra. 
Družina je štela 12 otrok, on pa je 
opravljal poklic barkadu]rja. Njegov 
sin Valentin je bil španski borec. Po 
priključitvi k FLRJ se je zaposlil pri 
apnenci in poznali smo ga pod ime-
nom Tino Barkadu]r. Nič čudnega, 
da je oče dal sinu ime Valentin, saj 
mu je ta svetnik s prevozi preko Soče 
dajal vsakdanji kruh za preživetje šte-
vilne družine. Ob bombardiranju v 2. 
svetovni vojni je bila hiša porušena, s 
tem  pa je izginilo tudi  hišno ime. 

Če nadaljujem opis poti preko 
Soče: na desnem bregu je bila spelja-
na pot, ki je vodila pred Fonzarijevo 
posestvo ter do pokopališča in cer-
kve, levo pa je odcep proti cerkvici 
svetega Mavra. Ta cerkvica je bila 
zgrajena  leta 1935 kot nadomestilo 
za prvotno štmavrsko cerkev, ki je 
bila popolnoma porušena med bitko 
za Sabotin. Ko sem te dni obiskal Št-
maver, mi je gospa Jolanda Devinar, 
domačinka, razkazala to cerkvico. 
Hudovala se je nad tem, da so zapu-
ščino cerkvice na Sabotinu prenesli 
nekam na Kras. Od tiste cerkvice je 
ostala v Štmavru le kamnita plošča 
Matere Božje z Detetom v naročju. 
Ta plošča je vzidana v 400 let stari 
hiši, ki ji pravijo Villa Vasi. Vanjo so 
se čez zimo zatekali puščavniki (ere-
miti), ki so upravljali svetišče vrh 
hriba. Na ta način so se zaščitili pred 
mrazom in hudim vetrom, ki vleče 
pozimi preko grebena. Kopijo slike 
v desnem delu sedanje cerkvice, ki 
prikazuje svetega Valentina, je nari-
sal slikar Del Neri. Prva leta po prvi 
svetovni vojni je opravljal bogoslužje 
župnik iz Solkana, ki je maševal kar v 
kapelici v kletnih prostorih župnišča. 
Namesto zvonov so uporabljali me-
deninaste tulce granat. Te so obesili 
na leseno ogrodje ob župnišču. Moj 
tata se je večkrat spominjal prazno-
vanj svetega Valentina, ki so bile prvo 

nedeljo po 14. februarju. Na ta dan 
se je v Štmavru zbralo ogromno ljudi, 
med drugim tudi mnogo Solkancev. 
Po popoldanski molitvi so se zgrnili 
k stojnicam ali šli v gostilno, ki so ji 
pravili pri Bricu. Otrokom so starši 
kupili kolač pri krošnjarjih, v gostilni 
pa so naročali kuhane štruklje in pili 

Štmavrska cerkev, kamor so odhajali naši starši proslavljati Sv. Valentina. 
Pred 1. svetovno vojno (Iz arhiva razglednic Davida Brezigarja)

Pred vkrcanjem v barku]n (Foto: Milan Klemenčič (iz arhiva Branka Marušiča))

teta Marička pripovedovala, kako je 
bilo v šivalnici, kjer se je učila šivati. 
Šivilja je bila zelo čislana v Solkanu. 
Pri njej so se dnevno oglašale dame, 
žene samih pomembnežev. Razlagala 
jim je kaj pomenijo sanje, ki so jih po-
noči sanjale. Mojstrica je teto večkrat 
pohvalila, ker je znala lepo všiti po-
vštrčke, ki so jih dale pod obleko, da 
so bile dame bolj mikavne in poželji-
ve. To je prišlo prav predvsem tistim, 
ki jih je narava skromno obdarila z 
oblinami. Večkrat je pravila, da so se 
te gospe skrivale pred soncem. Na 
rokah so nosile fine rokavice, obraz 
pa so si zakrivale s svilenimi rutami, 
da jih ni ožgalo sonce. Takrat  se je 
namreč smatralo, da zagorela koža 
pripada deklam, ki opravljajo kmeč-
ka dela na polju. Celo največji an-
gleški pesnik William Shakespeare je 
ugotovil, kaj pomeni ženska belina, 
saj v sonetu Ne, ona nima žametnih 
oči, pravi: »če sneg je bel, ga v njenih 
nedrjih ni – in usta bi se od koral loči-
la …« Ker se je Milan Klemenčič leta 
1903 preselil v Šturje in se zaposlil na 
sodišču v Ajdovščini kot sodni kan-
clist, je verjetno leta 1905 povabil na 
Sočo tudi kako damo iz Ajdovščine.

sladko vince. Moj tata je vedno pra-
vil, da človek zna prou ragionj]rat in 
ve kako se svet vrti, šele ko spije ]n 
glaš vina. Ob mraku so se dobre vo-
lje vračali v Solkan preko pevmskega 
mostu. 

Gospa Brezigar Ana mi je te dni 
pripovedovala, kako je tata peljal 
celo družino v Štmaver na praznova-
nje svetega Valentina. To je bilo oko-
li leta 1932. Pri Barki so se vkrcali 
v barku]n. Barkadu]r je bil tata od 
Dančita Bašina, bivšega trafikanta. 
Ne spominja se, da bi bil čoln prive-
zan na žico s cidulo. Barkadu]r, ki je 
za razliko od drugih uporabljal vesla, 
se je jezil na tatu, ker se je malo zazi-
bal in zapel od veselja, čoln pa je zato 
nekoliko spremenil smer in barkadu]r 
se je moral pošteno potruditi, da ga je 
ponovno preusmeril proti desnemu 
bregu. Nazaj grede so se redno usta-
vljali pri znancih v Bus del Diau, in se 
nato vrnili domov ob Soči mimo Šin-
tarja (konjederca). Druženje z ljudmi 
ob dobri kapljici in drugih dobrotah 
je bilo nepozabno.

Slika, posneta leta 1905, prikazu-
je skupino dam s klobukih, ki se po-
dajajo na vkrcanje v barku]n, da jih 
popelje preko Soče v Štmaver. Sliko 
je posnel pomemben Solkanec Milan 
Klemenčič, priznan akademski slikar, 
fotograf in prvi lutkar v Slovenji. Ob 
pogledu na lepo uštimane dame, me 
spomin vrne v tiste dni, ko nam je 

Veleposestvo v Štamouru.
Blacas d’Aulps (1771-1839), dvor-

ni minister zadnjega francoskega 
kralja Karla X., je bil lastnik dvorca 
in zemljišč v Štmavru. Ta je ostal v 
lasti njegovih dedičev do leta 1902, 
ko so zemljišča razprodali domačim 
prebivalcem. Dvorec in 25 hektarov 
zemlje so spremenili v kmetijo, ki jo 
je kupil Ivan Fonzari. Ta je leta 1910 
zgradil pri Barki most čez Sočo za pe-
šce. Zgrajen je bil na pilotih, ki so jih 
zabili v dno Soče. S tem je omogočil, 
da so kmetje iz Štmavra in Podsabo-
tina prinašali v prodajo v Solkan la-
stne kmetijske pridelke, mleko, vino, 
obenem pa hodili po nakupih in tudi 
do vlaka na severni  goriški kolodvor. 
Običajno so se posluževali nakupov v 
trgovini Jožefa Gašperčiča (po nadim-
ku njegovega sina Ivana smo trgovini 
kasneje po domače rekli pri Gofetu). 
Pot od Barke je pripeljala po prečka-
nju železnice pri kaželantarci direktno 
pred trgovino. Če bi se današnja Pot 
na breg imenovala Fonzarijeva pot, ne 
bi bilo nič narobe. V sosednji hiši je 
bila gostilna pri Komarni ali pri To-
nitu, kjer so se lahko odžejali  in se 
oteščali s kakimi tripcami, golaž]m, 
ali j]trcami. Na nasprotni strani ceste 
je bila trgovina pri Dugarci in Opal-
da, kjer so lahko kupili španjolet], 
tobak za fajfu, sou ]n furminant]. 
Otvoritev mostu je bila 18.9.1910 v 

Štmavru. Most je blagoslovil štmavr-
ski vikar Jože Mašera ob navzočnosti 
dvornega svetnika grofa Attemsa, ki je 
zastopal vlado. Pri slavnosti je sode-
lovala godba 47. cesarsko-kraljevega 
pešpolka. Prišlo je tudi do incidenta 
zaradi odstranitve slovenske zasta-
ve, ki je vihrala na mostu. Ob umiku 
avstro-ogrskih vojakov iz Gorice so 
železniški most v Solkanu razstrelili, 
Fonzarijev most pa so poskusili zaž-
gati, vendar jim ni uspelo. Kasneje so 
avstro-ogrski vojaki hoteli popraviti 
napako in so s Prevala streljali nanj s 
topništvom, most pa je vseeno še ne-
kaj časa služil namenu. Vendar je Soča 
počasi spodjedala pilote in most se je 
nekega dne ob močno narasli vodi se-
sul. Ob nizki vodi se še danes vidijo 
deli zabitih pilotov v dnu Soče. Prav 
tako še opazimo mitnico, kjer so po-
birali mostnino, čeprav je vsa obrasla 
z bršljanom in skrita med drevjem na 
desnem bregu Soče. Ima še vsa lesena 
okna in vrata. V glavnem prostoru je 
v kotu ognjišče z zloženimi drvmi. Iz-
gleda, da je gospod Barnaba pred leti 
mitnico obnovil za potrebe druženja 
lovcev in ribičev. Napravil je neka-
kšen vikend, ki pa zdaj propada. 

Ta most so avstro-ogrski vojaki 
veliko uporabljali za menjavanje po-
sadk vzdolž desnega brega Soče. Za 
menjavo posadk na Sabotinu in pre-
skrbo s hrano in municijo so koristili 

Fonzarijevo posestvo po 2. svetovni vojni. (Iz knjige I. Sapač: Gradovi, dvorci) 
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mulatjero po severnem pobočju, kjer 
so zgradili tudi posebno žičnico. Ita-
lijanska vojska je za zavzetje Gorice 
malo južneje, ob sotočju s Pevmico, 
zgradila poseben pontonski most, 
po katerem so lahko prehajali Sočo 
z vozovi in lahkim topništvom. Ko 
sem te dni obiskal Štmaver, mi je nek 
vaščan na pokopališču pravil, da so v 
Fonzarijevi vili odkrili načrte lesenega 
mostu in specifikacijo vseh stroškov, 
ki so jih imeli pri gradnji, do zadnjega 
žeblja. Baje naj bi vse to tudi razstavili 
za ogled. Gospod Fonzari je bil inve-
stitor, nadzornik del in arhitekt tega 
mostu. Roža Figelj iz Štmavra, ki je v 
letih po vojni obiskovala šolo v Sol-
kanu, v izpovedi, zabeležene v knjigi 
Vilija Prinčiča Pregnani, pravi, da je 
prek Soče vodil majhen lesen mo-
stič, ki pa ga je nekega dne odnesla 
deroča voda. Kasneje jih je prek reke 
prevažal čoln. Ta most je služil tudi za 
prebeg prvih beguncev, ki so prebivali 
na desnem bregu Soče. Prvo postajo 
med težko kalvarijo begunstva jim je 
nudil Solkan. Preko tega mostu so 
prešli tudi prvi italijanski vojaki pred 
zasedbo Solkana. Prvo kritje pred na-
skokom jim je nudil železniški nasip. 
Družina Fonzari je enkrat letno zaprla 
most, zato da ne bi izgubila lastninske 
pravice in pravice do pobiranja mo-
stnine.

Barnabo, kako boža in objema srno, 
ki je bila udomačena. Okrog vratu je 
imela rdeč trak. Pred časom je brezve-
stni lovec ustrelil srno, ki je zapustila 
dve mladi srnici. Gospod Barnaba je 
kupil kozo in z njenim mlekom dojil 
srnici. Ena je kmalu poginila, druga 
pa je preživela in se udomačila in zelo 
prirasla k srcu domačim in Štmavr-
cem. Ko je nastopil čas parjenja, je 
večkrat preplavala Sočo in se pasla po 
poljih na Bregu, kamor jo je prihajal 
iskat z avtom gospod Barnaba. Čez 
čas so jo opazili celo v Panovcu. Kako 
je končala, se ne ve.« Po tragični smrti 
lastnika posestva (nesreča s traktor-
jem) je prevzela posestvo hčerka Gil-
berta, poročena Mauri. Danes se njen 
sin ukvarja s kletarstvom in kmečkim 
turizmom. Pozornost vzbuja tudi vsa-
koletna Betlehemska luč ali luč miru 
ob koncu leta, ki ju prirejata KS Sol-
kan in vas Štmaver  v sodelovanju s 
skavti. Pogostitev na ta dan v dvorcu 
Castel San Mauro (Fonzarijevia hiša) 
ima med drugim tudi namen ponovno 
zbližati kraja in ljudi, ki so bili nekoč 
tesneje povezani.

Otroški spomini na Sočo.
Za nas otroke je bilo posebno do-

živetje, ko smo šli poleti z mamo in 
teto spirati cunje na Sočo v M]l]n. 
Že ko se pri Pepci Borgavi na Bregu 

Most v Štamouru naj bi se zgledoval po slavnem brooklynskem mostu  
in most z italijanskim vojakom (Iz arhiva Bruna Zavrtanika)

Mladeniške razposajenosti na Soči.
Na posestvu Fonzarija so opravljali 

delo koloni, ki so bili v glavnem fur-
lanske narodnosti. Ti so se naselili po 
prvi svetovni vojni. Prebivali so v ko-
lonskih hišah, ki so jih nedavno ob-
novili. Po tistem, ko se je most podrl, 
so občasno tudi prevažali ljudi preko 
Soče. Fonzari jim je priskrbel poseben 
čoln iz debelejšega pleha (pločevine). 
Lahko rečemo, da so takrat opravlja-
li prevoze preko Soče z obeh bregov. 
Ker so v Boltromejevi hiši (nasproti 
dvorca Liduške) na bregu stanovali v 
glavnem Furlani, so se okoliški otro-
ci naučili njihovega jezika. Solkan-
ski fantje so večkrat preplavali Sočo 
pri Žerjavi skali in šli na sadje ali po 
grozdje na Fonzarijevo posestvo, kar 
ni ostalo neopaženo. Tako je fante iz 

dol]nj]ga konca Solkana, ki so šli ra-
butat sadje, nekega dne v zasedi pri-
čakal kolon Marchioro Pietro s puško 
v rokah in jih pognal v beg. Tisti, ki 
je skočil v vodo in plaval pod gladi-
no, se je rešiI. Tistega, ki je bil bolj 
počasen in je po navadi še hotel imeti 
zadnjo besedo, pa so zadele šibre. Ko 
je priplaval nazaj čez Sočo, je rekel: 
»Cor a case e puerte le tinture, che 
sin plens de balins.« (Teči damu ]n pr-
nesmi tinturu, k]r s]m puh]n šib]r). 
»Dula trovin le tinture?« (Čj] dobim 
tinturu?). »U škabeli !« je po malo po 
furlansko in malo po sukensko med 
stu]kanj]m in joudanj]m reku r]nj]n  
‘pošibranc’.

Dogodki po nemški zasedbi Gorice.
Po zlomu Italije septembra 1943 

smo se manj potikali ob Soči, razen 
poleti. Včasih so Nemci, nastanjeni 
v kasarnah na poljih ali v gostilni pri 
Droču, imeli pri Soči ibung].  Spomi-
njam se, da so nekega dne vadili po-
diranje dreves z detonacijsko minsko 
vrvico. Ko smo kasneje prišli na jez, 
smo opazili več podrtih hrastov. Ta-
krat je bilo pobočje nad M]ln]m moč-
no poraslo z velikimi hrasti. Da se ni 
sekalo dreves je nadzoroval  čuvaj, ki 
je stanoval na Bregu (nono od Bruna 
in Uga Bense). Gospodar Soče v tistih 
časih, posebno od mraka do jutra, je 

bil Jožef Drašček in aktivisti, ki so bili 
vešči v rokovanju z  barku]nom.

Avgusta 1944 je v Gorici na Corso 
Verdi čez ulico visel transparent z na-
pisom »Slowenische kultur tag«. Pred 
hišo Forestale, preden pridemo do 
uršulink, pa je čez cesto visel transpa-
rent z  napisom »Slovenci, vaša vera 
je v nevarnosti« Za 6. avgust 1944 je 
bil napovedan v Teatru Verdi nastop 
Slovenske akademije z zborovskim 
petjem in deklamacijami. Dan prej 
je sabotažna skupina IX. korpusa, ki 
jo je vodil Azerbajdžanec Mihajlo, v 
dvorani nastavila tempirano bombo. 
Bomba je ubila  štiri civilne osebe, 
med njimi tudi ženo veleposestnika 
Fonzaria, Marijo Fonzari, roj. Fon. 
Bila je Slovenka. Pokopali so jo na 
solkanskem pokopališču. Družina 
Fonzari se je veliko družila z družino 
Marice Baštj]ncav] z Goriščeka. Dne 
6. maja 1945 so v Gorici partizani 
aretirali Guida Fonzarija, sina velepo-
sestnika. Po poklicu je bil dentist. Za 
njim je izginila vsaka sled. Drugi sin 
Ivo je bil priznan zobozdravnik v Go-
rici in vnet lovec in ribič. Nek zemlji-
ški sklad je kasneje zasegel posestvo v 
Štmavru, ker je bilo pod hipoteko. To 
posestvo je v letu 1950 kupil gospod 
Gilberto Barnaba, ki je dobavljal in 
uvažal meso za italijansko vojsko, in 
temeljito obnovil posestvo in nasade. 

Naj opišem še dogodek, ki mi ga 
je pripovedoval Pepi Komandič (Jožef 
Čubej): »Nekega dne sem na bregu 
ob obdelavi polja zaslišal radostne be-
sede: »O amore mio, o amore mio.« 
Na koncu  njive sem zagledal gospoda 

prevesi pot navzdol smo zaslišali šum 
Soče in veseli živžav otrok in odraslih, 
ki so uživali v radostih, ki nam jih je 
tako velikodušno nudila Soča. To je 
danes neponovljivo. Če drugega ne, 
zmoti to idilo ropot mimo vozečega 
avtomobila, mladina pa se raje nama-
ka v toplem bazenu mestnega kopali-
šča. Vodovod so v našo ulico napeljali 
šele koncem leta 1943. Do takrat smo 
hodili po vodo k Mariji Lurd pri ka-
snejšem OKAP-u (Avtoprometu), spi-
ranje cunj pa zahteva velike količine 
vode. Vsa sreča, da takrat še ni bilo 
potrebno prati avtov. Doma so špara-
li pepel od bukovih drv, da bi z njim 
lažje oprali cunje. Pralnih praškov ni 
bilo, milo pa je bilo drago ali pa ga 
ni bilo mogoče kupiti zaradi vojnih 
razmer. Za pranje posode smo upora-
bljali lešivo. Nekajkrat je mama tudi 
sama kuhala milo. Pri kakem mesarju 
je kupila živalski loj, v drogeriji pa 
sodo kaustiko in to kuhala na šparge-
tu. Vse skupaj je nato zlila v odslužen 
pekač in ko se je ohladilo in strdilo, je 
milo razrezala na primerne kose.

Otrokova želja je bila, da bi se 
čimprej naučil plavati, kasneje pa, 
da bi preplaval Sočo kot odrasli. 
Fouš smo bili tistim redkim srečne-
žem, ki so privezali z vrvjo dve suhi 
koči tagiči, ki sta se v spodnji tretjini  
nad pecljem razširile v obliko velike 
hruške, si jih postavili pod pazduho 
in zaplavali po globoki vodi. Najra-
je smo se kopali v Bajerju (področje 

med m]ln]m in pompu). V Bajerju se 
je kopala tudi gospa Dugaro (kasne-
je poročena Poberaj in Vetrih), ki je 
imela trgovino raznih pripomočkov 
za obrtnike in drugo potrošno blago. 
Kasneje je bila tam knjigarna, servis 
pisalnih strojev, nazadnje pa Čubrilo-
va pasarska delavnica. Gospa Duga-
ro ni znala plavati. Pretvarjala se je, 
da vseeno zna, tako da je z eno nogo 
vedno tipala dno, z drugo pa brcala 
kot plavalka. Če smo jo posnemali, si 
dobil očitek: »Ojejej, ma ti plavaš u 
Dugarcu.«

Nad Barko so se razprostirala  
lepo in skrbno obdelana polja mar-
ljivih solkanskih kmetov, ki so segala 
skoraj do Šintarja. Da ne bo šlo v po-
zabo, naj opišem še dogodek, ki nam 
ga je večkrat pravil naš tata, njemu pa 
ga je povedal njegov tata – moj nono. 
Zakaj ne bi verjel mojemu tatu, če je 
tudi on verjel svojemu?

Solkanski kmet in hlapec sta za-
pregla vola in šla zgodaj zjutraj na 
breg orati njivo. Ženi je mož naročil, 
da naj ob določeni uri prinese na breg  
fru]štik, ki ga je sam pripravil. Žena 
je doma opravila še nujna opravila, 
nato pa prinesla hrano utrujenima 
oračema. Gospodar in hlapec sta po-
sedla pod češnjo, kjer so ponavadi 
počivali in se okrepčali. Žena se je od 
njiju oddaljila vzdolž njive, kjer je kot 
skrbna gospodinja izrula še kak ple-
vel, ali pa z motiko razbila kako ve-
čjo grudo zemlje. Ko je kmet dvignil 
tavalč s koša in pogledal prineseno, 
je zakričal proti ženi: »K]m si ložla 
dvij] feti šalama?« Ker je tam Soča 
bolj mirna, struga Soče pa precej niž-
ja od njiv, glas pa se širi navzgor, so 
to kričanje zaslišali celo kmetje, ki so 
delali na poljih v Štmavru. Da se je 
to res zgodilo, je verjetno v tem, da 
je tast kmetu nekoč ponujal hčer za 
ženo in pri tem našteval, da je skro-
mna, delovna in snažna in da z njo 
ne bo imel veliko stroškov, ker pojé 
bolj malo.

O Soči mi je veliko povedal zadnji 
še živeči partizanski barkadu]r Jožef 
Drašček, ki je med vojno prevažal 

preko Soče kurirje, partizansko pošto 
in drugo pomembno za partizane. O 
tem je pisal tudi g. Tomaž Marušič v 
knjigi Solkan in Solkanci med drugo 
svetovno vojno.

Da mi ne bodo zamerili ljubitelji 
Soče iz drugih predelov Solkana (Pla-
carji, iz Goriščeka, iz Žabn]ga kraja, 
iz U]šljeka in iz Via Officine), ker ni-
sem omenil drugih predelov Soče, naj 
povem, da sem hodil  bolj poredko na 
kopanje na Glušt]rcu. Vem pa to, da 
so tam posedovali barku]n tudi Brj]
žgarji na Goriščeku, bratje Tonine, 
Dragotin, David in Pepi. Barku]n so 
imeli pod luketom shranjen v Portu 
med Palačo skalo in Bokal]m. Oni so 
bili gospodarji Soče od železniškega 
mostu navzgor. Redko so prihajali 
južneje proti Jezu. Skupaj so delali v 
mizarski delavnici in skupaj so se za-
bavali na Soči ko jim je čas dopuščal 
ali ob praznikih. Za nas iz dolenjega 
konca Solkana je imela Glušt]rca dve 
pomanjkljivosti, in sicer je bila bolj 
oddaljena od J]za, Bajerja ali Bark], 
sonce pa je tudi prej zašlo za pobočje 
Sabotina in tako skrajšalo čas za ko-
panje in sončenje.

Upam, da bo še kdo kaj dodal o 
doživetjih ob naši Soči, ki noč in dan 
teče mimo nas proti morju, vedno 
bolj onesnažena, in po krivici tudi ve-
dno bolj pozabljena. Če gremo danes 
k, Soči, nam prikliče spomine na našo 
mladost in doživetja ob njej. Ne more 
pa nam priklicati tistega edinstvenega 
vonja, ki ga je imela Soča takrat, ko 
smo se potikali ob njenih bregovih.

Zahvaljujem se vsem, ki so mi po-
magali obuditi spomine na Sočo. Še 
posebej moram izreči zahvalo uredni-
ku Toniju Gomiščku, za vzpodbudo 
in poslano sliko solkanskih dam pri 
Barki, Brunu Zavrtaniku, ki zna smi-
selno usmeriti zapis, da postane bolj 
zanimiv, in ki zna v literaturi poiska-
ti, kje kaj piše o določeni zadevi, in 
Jožefu Draščeku, ki je živa legenda v 
poznavanju Soče in dogodkov v zvezi 
z njo. Na žalost, tako kot bledijo slike, 
bledijo tudi naši mladostni spomini.
Andrej Černe

Mrliški list g.Fonzari

Italijanski vojak na mostu.
(Iz arhiva Bruna Zavrtanika)
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70 prvošolcev prvič med šolske klopi Solkanci na Eurofestu 2014

Junij je čas zaključkov. Šolskih in 
tudi vrtčevskih. Konča se eno obdo-
bje, mine leto, ki je bilo drugačno od 
prejšnjega in mine čas skupnega dru-
ženja. Starši vrtčevskih otrok se zato 
večkrat odločamo, da bi se pred »po-
čitnicami« še enkrat dobili, vsi skupaj, 
tako, neformalno, in se malo povese-
lili. Takšne odločitve so še toliko bolj 
pogoste, če je skupina povezana in če 
je vez z vzgojiteljicama trdna in do-
bra.

Skupina »Maki« iz vrtca Julke Pa-
vletič iz Solkana je z manjšimi izgu-
bami in večjimi pridobitvami skupaj 
že tretje leto. Otroci so povezani in 
navezani drug na drugega ter na kra-
sni vzgojiteljici, ki sta jih spremljali v 
letošnjem letu. Prav zato smo se starši 
odločili, da priredimo zaključno sre-
čanje izven prostorov vrtca, da ju ne 
bi še tokrat obremenjevali. 

Žal ni tako preprosto dobiti pro-
stora, ki bi bil dovolj velik, primeren 
za otroke, ne nevaren in predvsem 
blizu. Tukaj pa nam je na pomoč pri-
skočil predsednik KS Solkan gospod 
Joško Leban in nam »posodil« prostor 
in opremo na delu kotalkališča v Sol-
kanu.

Potem pa je bilo vse laže. Postavili 
smo mize in klopi, prinesli nekaj do-
brot in imeli krasen popoldan, ki nam 
ga je popestrila ena prav divja nevihta, 
a nič zato. Otroci so uživali, starši smo 
se zabavali in vsi smo se imeli lepo. 
Na tem mestu se zato zahvaljujemo 
KS Solkan za prijaznost v upanju na še 
kakšno takšno sodelovanje. Priložnost 
pa izkoriščamo še za zahvalo našima 
vzgojiteljicama Kristini in Veri.
Starši Makov

Letošnji poletni festival v rokometu 
je bil rekorden po udeležbi, saj se je v 
Izoli zbralo več kot 3000 mladih 
rokometašev iz 14 evropskih držav 
in Tajvana.  V okviru novogoriškega 
rokometnega kluba je sodelovalo tudi 
devet učencev OŠ Solkan, ki so tudi 
glavni nosilci rokometne igre. Fantje 
so v mednarodni konkurenci 14. ekip 
dosegli odlično 4. mesto in osvo-
jili pokal. V boju za tretje mesto so 
klonili proti ekipi Sparte iz Poljske. 

Po dolgem času beležimo v Solka-
nu ponovno ogromno število prvošol-
cev. Letos jih je v šolske klopi sedlo 
kar 70. Veseli, razigrani, polni novih 
pričakovanj so 1. septembra skupaj s 
starši prestopili šolski prag in se poda-
li na novo dogodivščino polno učeno-
sti. Slavnostni sprejem s pesmijo jih je 
pričakal v šolski avli, kjer so se srečali 
s prijaznimi učiteljicami, ki jih bodo 
dve leti vodile skozi šolski program. 
Pozdravni nagovor in prva beseda je 
bila ravnateljeva, ki je takšnega števila 
učencev zelo vesel. Prvošolce je poz-
dravil tudi župan MO Nova Gorica. 
Da pa ne bi ostalo vse samo pri bese-
dah, so jim drugošolci pripravili pred-
stavo o Mojci Pokrajculji. 

Vsem prvošolcem želimo veliko 
veselja in uspeha pri šolskem delu. 
Srečno!
Erika Grosar

Zmagovalci so bili dečki Metaloplas-
tike iz Šabca. Fantje so od 1. 7. do 
6. 7. 2014 doživeli pravcato evforijo 
rokometa tako na igrišču kot tudi na 
večernih druženjih in zabavah.
Samuel Brajnik

Iskrene čestitke našim rokometašem 
in trenerju Samuelu Brajniku za 
odličen dosežek  in uvrstitev na 
mednarodnem tekmovanju. Super 
ste! 

Druženje

Nudimo vam širok izbor aparatov, kot so tehtnice in tehtalna oprema, opremo 
za delikatese in mesnice, kot so salamoreznice, mlini za meso, žage za kosti, 
ročni noži in še marsikaj, pri izbiri pa vam pomagamo z strokovnimi nasveti 
glede na vaše področje uporabe.
Nudimo tudi kontrolo in overitev meril mase.
Skupaj z vami bomo poiskali prave rešitve za vaše potrebe.

tel.  +386(0)5 300 50 15
fax. +386(05) 330 00 49
e-mail: lozar.j@siol.net
http://www.lozar.si
 

Naslednja številka 
1001 – solkanskega časopisa 
bo izšla 24. decembra 2014. Članke in  
fotografije je potrebno oddati naj-
kasneje do 1. decembra na e-naslov: 
1001solkan@gmail.com. Besedil, ki 
niso v elektronski obliki, ne moremo 
sprejemati. Slike oddajte ločeno v jpg 
formatu. Navedite tudi vsebino slike 
in ime avtorja fotografije. Ime datote-
ke z besedilom naj bo usklajeno s pri-
padajočimi slikami. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila
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Rokometaši novogoriškega rokometnega kluba v Izoli na festivalu rokometa s trenerjem 
Samuelom Brajnikom.

Devetošolki delita rutke prvošolcem iz 1.A razreda. (Foto: M. Kumar)

Pozdrav ravnatelja ob sprejemu prvošolcev v avli. (Foto: M. Kumar)
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K tretješolcem je v učilnico prižvižgal 
Kekec, ki je prišel iz visokogorskih pa-
šnikov. S seboj je prinesel dobro voljo 
in smeh. Učenci so prisluhnili doživeti 
recitaciji Kekčeve pesmi, ki pravi, da 
kdor vesele pesmi poje, gre po svetu 
lahkih nog...

Učenci so po obisku povedali:

V ponedeljek, 1. 9. 2014, smo se z 
avtobusom odpeljali v Ankaran, kjer 
smo imeli šolo v naravi. Prvi dan smo 
dobili sobo številka 410. V sobi sem 
bila z Niko, Polono in Nejo, kjer smo 
se vsak dan zelo zabavale. Drugi dan 
so prišli kajakaši s kajaki in z njimi 
smo veslali po morju. Kljub slabemu 
vremenu smo se zabavali. V sredo smo 
se po zelo razburkanem morju peljali 
z ladjico v Piran. Ko smo prispeli v 
Piran, smo odhiteli na Tartinjev trg, 
kjer smo v trgovini kupili razglednice. 
Obiskali smo tudi cerkev sv. Jurija in 
istočasno smo videli Hrvaško, Italijo 
in Slovenijo. Videli smo hišo benečan-
ko, beneškega leva in še veliko drugih 
stvari. Zadnji večer pred odhodom 
domov smo imeli ples, tombolo in 
kviz. Podelili so nam nagrade za naj-
bolj urejene sobe. Mi smo prejeli na-
grado za najbolj pospravljeno sobo, 
bila sem zelo vesela. Zadnji dan smo 
kovčke zložili v štiri sobe in presene-
tili so nas s pohodom. Odšli smo na 
školjčišče in nabrali veliko zanimivih 
školjk. Čas v šoli naravi je potekel in 
vrnili smo se domov. Ta izkušnja mi je 
bila zelo všeč.
Maja G., 5.a

Najljubši dogodek se mi je zgodil 
takrat, ko je naša učiteljica rekla, da 
gremo veslat s kajaki po morju. Že 
dolgo časa nisem bil v kajaku, zato 
sem se še bolj veselil. Ko smo bili na 
obali, sem videl, da nismo sami. Tam 
je bila še druga skupina. Na žalost 
sem moral dolgo čakati na vrsto, da 
sem sedel v kajak. Trije smo takoj od-
veslali do dveh drogov, ki so bili pre-
cej daleč. Povedali so mi, da je tisto 
ostanek pomola in ostala sta samo še 
dva droga. Ko smo prišli do tretjega, 
smo videli rakovico. Ko sem privlekel 
kajak iz vode na obalo, sem si zaželel, 
da bi kmalu spet veslal.
Adrian, 5.a

Meni je bil najlepši dan sreda, zato 
vam jo bom tudi opisala. Ko smo 
zjutraj vstali in se oblekli, smo imeli 
jutranjo telovadbo in zajtrk. Potem 
smo odšli na plavanje, kjer sem se 
zelo zabavala. Nato smo imeli kosilo 
in kmalu za tem smo odšli z ladjico 
v Piran. V Piranu smo obiskali Tar-
tinijev trg, ogledali smo si cerkev in 
še veliko drugih zanimivih stvari. V 
Piranu sem tudi kupila razglednico za 
domov, školjko z napisom Piran zame 
in pisano magnetno želvo za celo dru-
žino. Ko smo se z ladjico vračali proti 
Ankaranu, smo jadrali z galebi in ime-
li na ladjici pravo zabavo. Kmalu smo 
prišli nazaj v Ankaran, kjer smo imeli 
večerjo. Po večerji smo imeli tombolo. 
Kmalu za tem smo odšli v svoje sobe, 
si umili zobe in odšli v postelje.
Polona, 5.a

Ankaran - šola v naravi

Kekec na obisku

Obisk Kekca pri tretješolcih. (Foto: Barbara Gabrijelčič)

Blaž: »Kekec je bil razigran, vesel, po-
skočen, živahen, srečen, navihan...«
Nejc F.: »Nosi sonce, pomeni smeh. Kot 
da nosi veselje v sebi. Sonce nam prinaša 
veselje.«
Žiga I.: »Kekec nosi k ljudem dobro vo-
ljo, veselje in srečo.«
Matias: »Kekec je bil vesel, ker nas je 
spoznal.« (EG)

Nabiranje školj v Ankaranu na školjčišču.

Na tartinijevm tgu v Piranu.

Zbor petošolcev v Ankaranu ob poslušanju nalog za delo.
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Najlepša leta

Že tradicionalni izlet v neznano nas 
je tokrat popeljal v Bohinj, na Vogel 
in v Radovljico. V soboto 9. avgusta 
smo se zbrali pred solkanskim Mar-
ketom, pri Hermeliki in na avtobusni 
postaji v Novi Gorici, od koder nas 

Društvo upokojencev Solkan je tudi 
letos organiziralo letovanje na morju. 
Med 20. in 27. avgustom smo bili v Jelsi 
na otoku Hvaru. Kljub dolgi vožnji smo 
se v udobnem avtobusu dobro počutili 
in srečno prispeli. Prejšnja leta smo mo-
rali kovčke ročno prenesti na trajekt, le-
tos pa je agencija poskrbela, da so kovč-
ki ostali na avtobusu do hotela.

Otok Hvar, znan po največ sončnih 
dneh, nas tudi letos ni razočaral z vreme-
nom. Ko so poročali o slabem vremenu 
v Sloveniji, smo bili srečni, da smo se 
odločili za Hvar. Hotel,  v katerem smo 
bili nastanjeni, se nahaja v prelepem 
okolju, polnem zelenja in visokih dreves. 
Tistim, ki si želijo rekreacije, omogoča 

Izlet v neznano

je avtobus po avtocesti zapeljal mimo 
Ljubljane na Gorenjsko. Seveda ni 
manjkal obvezni  postanek na Lomu, 
kjer smo se okrepčali s sendviči, ki 
nam jih je priskrbel predsednik DU g. 
Markič, in kavico.  

Po prihodu v Bohinj smo se najprej 
odpeljali do Ukanca, do spodnje posta-
je gondole, s katero smo se povzpeli na 
Vogel. Zgornja postaja žičnice stoji na 
Rjavi skali na nadmorski višini 1535 
m. Od tu se nam je odprl prekrasen 

Letovanje na otoku Hvaru
igranje tenisa, mini golfa, namiznega 
tenisa in balinanja. Hrana je bila dobra 
in raznolika. V lepem zalivu nedaleč od 
hotela smo se kopali v toplem in čistem 
morju. Turistična agencija Relax nam je 
podarila prekrasen izlet v Bol na Braču. 
V senci drevoreda smo se sprehodili do 
znamenitega Zlatega rta, kjer smo po-
stanek izkoristili za kopanje. Sledilo je 
kosilo v bližnji restavraciji. Organizirani 
so bili tudi izleti v Vrobsko, mesto Hvar 
ter safari po otoku. 

Dnevi so nam prehitro minevali in 
kar kmalu je prišel dan odhoda. Za pri-
pravo in organizacijo letovanja gre prav 
posebna zahvala našemu predsedniku, 
g. Božidarju Markiču.(AF)Mizarji zbirajo se radi. Z otvoritve mizarskega muzeja v Solkanu.  (Foto: TG)

pogled na Julijske Alpe, Spodnjo ve-
rigo Bohinjskih gora, Triglav in seve-
da na prekrasno bohinjsko jezero. Tu 
smo imeli kar nekaj prostega časa za 
sprehode ali za vožnjo s štirisedežnico 
na Orlove glave, od koder se lepo vidi 
tudi del Primorske. Popoldne smo se 
z gondolo vrnili v dolino, kjer nas je 
pričakal avtobus in nas zapeljal do Rib-
čevega Laza v Bohinju. Tu smo obiska-
li zanimiv Planšarski muzej, saj je bil 
prav Bohinj stoletja naše najmočnejše 
planšarsko središče. Muzej je bil odprt 
leta 1971; v njem je lepo ohranjena 
notranja oprema ter originalna sirarna 
z velikima vzidanima sirarskima kotlo-
ma in stiskalnico za oblikovanje sirnih 
hlebov. Na žalost pa sira ni bilo moč 
kupiti.

Ostalo nam je še nekaj  prostega 
časa za ogled Bohinja, ki so ga nekateri 
izkoristili za namakanje nog v  jezeru, 
drugi za ogled cerkve sv. Janeza Krstni-

ka, stare preko 700 let, ki leži ob zna-
menitem kamnitem mostu v Bohinju, 
tretji za posedanje v enem od številnih 
lokalov ob jezeru.  Od tu smo se zape-
ljali še do srednjeveškega mesta Rado-
vljica, ki leži na rečnih terasah nad so-
točjem Save Bohinjke in Save Dolinke.  
Obzidje iz 14. stoletja z obrambnim 
jarkom zaokroža edinstvene primere 
srednjeveške arhitekture v Sloveni-
ji, med katerimi je najbolj znamenita 
radovljiška Graščina. Sprehodili smo 
se po glavni ulici in si ogledali cerkev 
sv. Petra, Šivčevo hišo, Malijevo hišo 
s sramotilnim stebrom in grajski park. 
Obiskali smo tudi Lectarski muzej, kjer 
smo lahko videli figuralno oblikovano 
in okrašeno pecivo iz medenega testa.

Celodnevni izlet smo zadovoljni z 
lepim vremenom in obilico prijetnih 
vtisov zaključili z obilno večerjo v pri-
jetnem gostišču v Naklem.
Rinalda Komel

 

Smo priznano sodobno in dinamično proizvodno 
podjetje. Naš osnovni program je proizvodnja 
avtomatskih pakirnih strojev po naročilu - vse 
od idejne zasnove, lastnega razvoja »know-
howa«, izdelave, do končnega proizvoda. 
Različni vertikalni, horizontalni pakirni stroji, 
stroji za kartoniraje in pakiranje v termoskrčljivo 
folijo so narejeni v skladu z najsodobnejšo 
tehnologijo in specifičnimi potrebami kupca. 
Praktično pakiramo vse – od semen, suhega 
sadja, sveže pripravljene zelenjave in sadja, 
svežega mesa, suhomesnatih izdelkov, medu, 
zelišč, pa še bi se našlo! 

Poleg proizvodnje smo ekskluzivni zastopniki za 
dozirne tehtnice svetovno znanega proizvajalca 
Yamato in vakuumske pakirne stroje 
proizvajalca Euromatic tecnology.  

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na naših 
medmrežnih straneh!  



211001- solkanski ~asopis26. september 2014

Pokrajinska Zveza društev upoko-
jencev Severne Primorske združuje 
30 društev upokojencev od Posočja, 
Brd, Cerknega, Idrije, Vipavske do-
line in Goriške, do Kostanjevice na 
Krasu. Največja  športno rekreacijska 
manifestacija so vsakoletne športne 
igre, ki ga vsako leto organizira drugo 
društvo. Letošnje tekmovanje je med 
4. in 14. junijem organiziralo društvo 
upokojencev Renče. Sodelovalo je 21 
društev s 414 tekmovalci. Razpisanih 
je bilo 7 športnih panog v 11 disci-
plinah. Naše društvo je zastopalo 46 
članov in članic v 10 disciplinah.

Dosegli smo naslednje rezultate:
Kegljanje ženske: 1. mesto - Ekipo so 
sestavljale: Silva Ušaj, Milojka Veli-
šček, Iva Furlan in Tamara Karadžič

Kegljanje moški: 2. mesto - Ekipo 
so sestavljali: Andrej Marinič, Drago 
Radočaj,  Đuro Ivanovič, Stjepan Mi-
škovič in Emiljano Lampe

Društvo upokojencev Trnovo Lo-
kve je 10. maja organiziralo pohod 
za upokojence severno primorskih 
društev. Tudi mi smo se, čeprav ne 
v velikem številu, odzvali vabilu in v 
jasnem in lepem vremenu preživeli 
prelep dan v naravi. 

Z igrišča na Trnovem smo ob de-
vetih krenili proti Kobilniku in se naj-
prej ustavili pri spomeniku z grobnico 
okoli 3000 žrtvam fašističnega nasilja. 
V bližini smo občudovali stekleno in 
kamnito lanterno, ki so jo leta 2005 
postavili na pobudo fundacije Beli 
golob, v kateri stalo gori luč miru. S 
Kobilnika se nam je ponujal čudovit 
pogled na Julijske Alpe s Triglavom, 
Dolomite in Furlanijo, na drugi strani 
pa smo občudovali morje, Vipavsko 
dolino in Kras. 

Pot smo nadaljevali do vzletišča 
padalcev, kjer jih je kar nekaj poletelo 
pred našimi očmi, po ozki stezi smo 
po vojaško – upokojenško marširali 
do okrog 15 m dolgega in 10 m vi-
sokega skalnatega okna  Skozno. Od 
tudi se lepo vidi Šmihel in spodnja Vi-
pavska dolina. Po pripovedovanju do-
mačinov naj bi skozenj avstro-ogrski 
feldmaršal Svetozar Borojevič med I. 
Svetovno vojno opazoval goriški del 
Soške fronte. 

Nadaljevali smo proti Trpinovščem 
– vikendaškemu naselju, kjer so nas 
gostiteljice pričakale s čajem in peci-
vom. Odžejani in polni sladke energi-
je smo se odločili, da gremo še do Ri-

Pohod upokojencev  
severnoprimorskih društev

javcev. Pot, ki nas je vodila skozi gozd, 
je bila lepa, široka in lahkotna. Na cilj 
v Trnovo smo prikorakali okrog pol 
treh, ravno pravočasno za bogato ko-
silo. Čeprav je naš pohod trajal kar 
nekaj ur, pretirane utrujenosti nismo 

Zmagoviti solkanci upokojenci

Streljanje z zračno puško moški: 2. 
mesto – Ekipo so sestavljali: Milivoj 
Merljak, Roman Žižmond in Hektor 
Prinčič

Šah: 3. mesto – Ekipo so sestavljali: 
Jože Ipavec, Flavij Nardin, Dušan 
Rusjan, Vincenc Kokelj

Ribolov: 8. mesto – Ekipo so sesta-
vljali: Nadica Bitežnik, Ervin Bitežnik 
in Miran Munih

Reševanje križank ženske: 4. mesto 
– Ekipo so sestavljali: Breda Nanut, 
Adrijana Stanič in Rinalda Komel

Balinanje ženske: 6. mesto – Ekipo so 
sestavljali: Eda Valič, Marija Belingar, 
Silva Kodrič, Marija Štaver, Adela 
Gomišček

Balinanje moški: 5. mesto – Ekipo 
so sestavljali: Marjan Milost, Mervič 
Darjo, Alojz Fajfar, Darjo Šekli

Pikado ženske: 3. mesto – Ekipo so 
sestavljale: Marija Krunič, Lenka Ve-
lišček, Jožica Miklavčič in Natalija 
Prinčič

Pikado moški: 8. mesto – Ekipo so se-
stavljali: Izidor Gomišček, Jože Valič, 
Stane Velišček in Sergej Gomišček

Skupno je 
DU Solkan z 60 osvojenimi točkami 
dosegla prvo mesto. Sledijo 
DU Vipava z 56 točkami, 
DU Kanal s 55 točkami, 
DU Ajdovščina s 54 točkami, 
Idrija z 49 točkami…

Čeprav članice in člani naših ekip 
spadajo med najstarejše v severno-
primorski pokrajini, so še enkrat do-
kazali, da so v športu še vedno med 
najaktivnejšimi in uspešnimi, ter da 
so v ponos našemu društvu in vsem 
Solkancem. Zaslužijo si iskrene če-
stitke. 

čutili, zato smo se še nekaj časa družili 
z ostalimi udeleženci.  

Gostiteljem smo se lepo zahvalili 
za lep dan  in jim obljubili, da se pri-
hodnje leto spet srečamo. 
Rinalda Komel

Občudovanje pogumnih jadralnih padalcev. (Foto: MP)

Vse foto: Božidar Markič
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V tretje gre rado! In res v tretjem 
poizkusu nam je skupini izletnikov, 
članov DU Solkan, ki zaradi  premajh-
nega vpisa nismo šli na izlet ne v Grčijo 
in ne v Vojvodino in Madžarsko, le 
uspelo odpotovati. V petek 28. junija 
smo se z agencijo Avrigo v zgodnjih 
jutranjih urah odpravili na pot, v Sara-
jevo, na Šargansko osmico in v narodni 
park Tara. 

Pot nas je preko Hrvaške vodila 
v Bosno in Hercegovino do Saraje-
va. Med potjo smo imeli priložnost 
opazovati velika opustošenja, ki so 
ga pred dobrim mesecem povzročile 
poplave reke Bosne. Z ogledom Sara-
jeva smo začeli kar na Baščaršiji, zgo-
dovinskemu in kulturnem središču 
mesta, ki je bila zgrajena v 15. sto-
letju, ko je Isa-beg Isaković zasnoval 
celotno mesto. Ogledali smo si vse 
glavne znamenitosti mesta in tudi 
krajši film o grozotah zadnje brato-
morne vojne. Imeli smo tudi nekaj 
časa, da smo se okrepčali s pravimi 
sarajevskimi čevapčiči. 

Naš izlet je sovpadal s 100-letnico 
začetka prve svetovne vojne, zato smo 
imeli priliko prisostvovati pripravam 
na večerno proslavo, ko je v Vijećnici 
(Mestni hiši) gostovala Dunajska fil-
harmonija. Na ulici, kjer je Gavrilo 
Princip umoril prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda in njegovo ženo 
Sofijo, smo si ogledali avtomobil, v 
katerem sta se vozila med atentatom. 
Sledil je še prevoz do hotela na Ilidži 
in zaslužen počitek.

Po zajtrku nas je čakala vožnja po 
razgibani pokrajini do Višegrada, kjer 
stoji 500 let star kamniti most z enajs-
timi loki, ki ga v svojem romanu »Na 
Drini ćuprija« opisuje nobelovec Ivo 
Andrić. Tudi ta dan nas je čakalo pravo 
presenečenje, saj smo imeli priliko pris-
ostvovati otvoritvi Andrićgrada (prav-
ijo mu tudi Kamengrada), turističnega 
in kulturnega kompleksa, urejenega na 
polotoku pri sotočju Drine in Rzava, 
približno 300 m od samega mostu. 
Mestece so zgradili po zamisli režiserja 
Emirja Kusturice. Samo mesto pred-
stavlja mešanico različnih obdobij in 
stilov, ki so se na tem področju menjav-
ali skozi stoletja. Krasijo ga spomenik 
Ivo Andrića, Njegoša, cerkvica Carja 
Lazarja, številni lokali, knjižnica, dva 
ogromna mozaika. Na prvem je pred-
stavljen Gavrilo Princip kot atentator 
in osvoboditelj, drugi pa predstavlja 
gradnjo samega mesteca. 

Otvoritve se je razen nas izletnikov 
udeležilo tudi nekaj eminentnih gos-
tov, med njimi so bili tudi princ Ale-
ksander Karađorđević, patriarh Srbske 
pravoslavne cerkve in seveda Emir 
Kusturica, katerega nam je tudi uspelo 
ujeti v objektiv (saj je bil tudi edini, ki 
smo ga poznali).

Po ogledu tega enkratnega mesteca 
nas je pot vodila proti Srbiji po dolini 
Mokre gore, ki se nahaja med planino 
Taro in Zlatiborom. V popoldanskih 
urah smo prispeli do Drvengrada, 
etno vasice, ki so jo zgradili na hribu 
Mečavnik ravno tako po zamisli film-

skega režiserja Emirja Kusturice za 
potrebe snemanja filma »Življenje je 
čudež«. To je majhno mestece, ki pa 
ima vse, kar imajo velika mesta: mestna 
vrata, cerkvico, knjižnico, galerijo, 
kino dvorano, slaščičarno, narodno 
restavracijo in še in še, vse ulice pa so 
poimenovane po slavnih osebnostih s 
področja filma, književnosti, športa,  
itd. 

Mečavnik je bil tudi naš hotel, tu 
smo se namestili po različnih hišicah in 
se po kratkem oddihu peš odpravili na 
železniško postajo Mokra Gora. Sledila 
je vožnja z znamenito »Šargansko os-
mico« - gre za del ozkotirne železnice, 
ki poteka po delu zahode Srbije, in ki 
je med leti 1925-1974 povezovala Be-
ograd s Sarajevom in Dubrovnikom. 
Del proge v obliki osmice od Mokre 
Gore do postaje Šargan Vitasi so 
ponovno oživili za turistične namene 
in po njej vozi znameniti ćira. Z muz-
ejskim vlakcem smo se popeljali do 
zgornje postaje Šargan Vitasi. Vlakec 
se skozi številne tunele in čez mnoge 
mostove na razdalji 15.440 m povzpne 
s 530 na 800 m višine. Najdaljši predor 
meri 1667 m, skupaj pa jih je kar 19. 
Z vmesnimi postanki, med katerimi 
je najzanimivejši na postaji Golubići, 
kjer je leta 2002 Kusturica snemal film 
»Život je čudo«, je naša vožnja trajala 
dve uri in pol. Prijetno utrujeni in pol-
ni prelepih vtisov smo se vrnili v našo 
vasico – hotel, kjer nas je že čakala 
večerja. Sledilo je le še spanje.

Tretji dan našega potepanja je bil 
namenjen lepotam Narodnega parka 
Tara, ki se razprostira na skrajnem za-
hodu Srbije. Najprej smo se zapeljali 
do turistične kmetije v kraju Kremna, 
kjer nas je lastnik pričakal s Carsko vil-
jamovko, ki smo jo seveda degustirali, 
nekateri pa tudi kupili. 

Dalje smo se zapeljali do kristalno 
čistega jezera Zaovine, kjer smo imeli 
priliko videti omoriko ali Pančićevo 
smreko. Omoriko je leta 1877 prav v 
kraju Zaovine na Tari odkril botanik 
Josip Pančić. Posebnost te smreke je 
barva iglic, ki so zgoraj temno zelene 
in bleščeče, spodaj pa imajo dve beli 
lisi. Od tam smo se zapeljali do in-
formativnega centra Mitrovac ki leži 
na 1080 m nadmorske višine, kjer smo 
imeli krajši postanek za ogled muzeja, 
v lovskem domu Kačara pa smo se 
malo osvežili.

Iz Mitrovca nas je vijugasta pot 
vodila le še v dolino do jezera Peručac, 

Šarganska osmica in narodni park Tara
Potopis

Lavrica Štrosar je povabila Emira Kusturico na snemanje naslednjega filma v Solkan.

Muzejski ćiro vozi po osmici na naftni pogon.

Znameniti most na Drini.

Avtomobil prestolonaslednika Franza Ferdinanda.

Etno vasica Stanišići.

V osmici čez Šargan.
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Potopis

ki je nastalo z zajezitvijo reke Drine in 
gradnjo HE Bajina Bašta leta 1982. Iz  
avtobusa smo imeli prekrasen razgled 
na hidroelektrarno. Na jezeru Peručac 
nas je čakala ladjica in zapluli smo po 
kanjonu reke Drine, ki pa  žal zaradi 
poplav v mesecu maju ni bil prav sliko-
vit. Zato pa smo uživali v enkratnem 
in obilnem kosilu ob spremljavi izvirne 
srbske glasbe. Ob teh zvokih smo seve-
da zaplesali tudi pravo srbsko kolo. Po 
končani plovbi smo se odpravili proti 
izviru najkrajše reke na svetu: Vrelo 
ali Godina je dolga samo 365 m, torej 
ravno toliko, kolikor ima leto dni. 

Spomenik herojem Kadinjaće.

Preplet verstev na balkanski način.

Kip nobelovca Iva Andrića v Andrićgradu.

Nadaljevali smo do samega centra Ba-
jine Bašte, kjer smo imeli le malo pros-
tega časa za osvežitev, saj nas je čakal še 
ogled srednjeveškega samostana Rača, 
ki ga krasijo freske in ikone ter ikon-
ostas, ki velja za enega izmed najlepših 
v Srbiji. Dan smo zaključili z večerjo 
v hotelu. Po dolgem času smo šli tudi 
v kino, kjer smo si po zaslugi našega 
odličnega lokalnega vodiča lahko ogle-
dali film »Život je čudo« režiserja in 
lastnika kinodvorane Emirja Kustorice, 
kateri je po naključju prenočeval v 
našem oz. njegovem hotelu. Preostalo 
nam je le še spanje.

Po zgodnjem zajtrku smo se 
poslovili od Drvengrada- Mečavnika 
na Mokri Gori in se odpravili proti 
planini Zlatibor in mestu z najdaljšo 
turistično tradicijo, ki se nahaja na 
tisoč metrih nadmorske višine. Zara-
di ugodne klime je idealen kraj za 
priprave športnikov, tu najdemo hotel, 
ki je v lasti znanega košarkarja Draga-
na Kićanovića, ki je, mimogrede pov-
edano, zdajšnji srbski konzul v Trstu. 
Zlatibor je primeren tudi za ljubitelje 
smučanja, saj najvišja vrhova Torak in 
Čigota merita od 1400 do 1500 m. 
Med potjo smo opazovali ogromne 
nasade malin, ki smo jih seveda na 
tržnici tudi poskusili in kupili. Nato 
pa smo se odpravili proti Sirogojnu 
– znanem predvsem po pleteninah v 
etno vasici – muzeju na prostem Staro 
selo, ki je avtentična vas s konca 19. 
in začetka 20. stoletja, in ki prikazuje 
življenje kmečke družine. Po ogledu 
smo se odpravili proti Užicam (enk-
rat Titovim) kjer pa se zaradi stiske 
s časom nismo ustavili. Ustavili pa 
smo se, ponovno po zaslugi našega 
vodiča, na Kadinjači, spomeniku 
posvečenemu borcem Užiškega de-
lavskega bataljona, Posavcem in 
Oraševcem, ki so se 29.11.1941 
žrtvovali, da bi zaščitili umik glavnih 
partizanskih čet iz Užic (Užička repub-
lika) v Sandžak. Spomenik se razpros-
tira na 15 ha in je zares veličasten. Pot 
smo nadaljevali proti Bijeljini, vendar 
smo se zaradi vdora zemlje morali vr-
niti po obvozu proti Bajini Bašti. Tu 
smo se na bencinski črpalki poslovili 
od našega lokalnega vodiča, za slovo 
pa nam je pokazal še hišico na reki 
Drini, ki jo je zgradila skupina fantov, 
zaslovela pa je s fotografijo, ki jo je 
posnela priznana fotografinja in jo 
objavila v reviji National Geograp-
fic.  Z lepim pogledom na hiško smo 
zapustili Srbijo in ponovno vstopili v 
BIH čez mejni prehod Zvornik. V Bi-
jeljino oziroma v etno vasico Stanišići 
smo prispeli že pozno popoldan. Va-
sica je nastala leta 2003 po inspiraciji 
Borisa Stanišića in je razdeljena na 
dva dela: en del predstavlja leseno 
vasico z lesenimi hišicami, brvmi, 
mlini, lesenimi cerkvicami, druga pa 
predstavlja srednjeveško arhitekturo 
iz kamenja. Vsekakor je bila vasica 
vredna ogleda. Tako smo z ogledi 
zaključili, čakal nas je le povratek 
proti domu, preko mejnega prehoda 
Orašje na Hrvaško in po avtocesti do 
doma, kamor smo prispeli v zgodnjih 
jutranjih urah. 

Sarajevo, Višegrad – Andrić grad – 
Kamengrad, Drvengrad, planina Tara, 
reka Drina, samostan Rača, Zlatibor, 
Sirogojno, Kadinjača za zaključek še 
Stanišići, seveda tudi Kusturica in pri-
jaznost ljudi - to je bilo doživetje, ki 
je preseglo vsa naša pričakovanja in je 
na nas pustilo mogočen vtis.  Takšen 
izlet bi bilo vredno ponoviti. 
Rinalda Komel
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Darovalci za časopisZadnja stran

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

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

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

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

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

Obvestilo 
lastnikom psov

Rešitev križanke iz prejšnje številke:
MUMPS, ATILA, SOLAR, OPO-
NA, FANI, IJ, STREMUH, JURE, 
PRAPOR, NAPEV, LOB, LEGA, ACO, 
ALAN, NERED, VA, TOGOTA, MF, 
KORAR, ROLO, PRUKA, GOLMAN, 
RIGOLNIK, EDO, EKA, ANORTIT, 
TŠ, PADALO, ČE, RABELJ, IZSEK, 
GRINTA, ŠAPKA.

Za nemoteno izhajanje našega 
časopisa potrebujemo tudi prispevek 
krajanov. Hvala vsem, ki ste že 
prispevali. Hvala tudi tistim, ki še 
boste prispevali. Na blagajni Mestne 
občine Nova Gorica je možnost 
plačila prispevka s položnico brez 
provizije.

Transakcijski račun, na katerega 
lahko nakažete prispevek, je:
KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN
01284 – 6450831390

V letošnjem letu ste darovalci 
nakazali 4.177 eur.
Od meseca junija do avgusta so bili 
darovalci:

Bašin Dušan, Bergoč Zdenka, 
Bogataj Peter, Božič Majda,  Božič 
Marjo, Fabjan Jožica, Jug Julij,  
Kocjančič Aleš, Leban Avgust, 
Paravan Franc, Skupina Maki 
vrtec, Marinič Karmen, Zavadlav 
Ana, Zavrtanik Bruno,  Zavrtanik 
Tit, Zorn Anica, Žnidarčič Anica, 
Žnidarčič Štefan.

Turistično društvo Solkan se iskreno 
zahvaljuje vsem, ki so nam omogočili 
izvedbo srečelova na praznovanju 
krajevnega praznika Solkan.
Sodelovali so: Srečko Leban iz 
Solkana, Frizerstvo Jadranka 
Solkan, Cveličarna Jakončič Solkan, 
Frizerski salon Suzana Nova Gorica, 
Arena bar Solkan, Zavarovalnica 
Generali Nova Gorica, Bife Pr Nadi 
Kromberk, Pralnica Waterland Nova 
Gorica, Jakom d.o.o. Kromberk, 
Gostilna na Prevalu, Čistilnica 
Judita Turel s.p. Solkan, AMD 
Nova Gorica, Ribarnica Solkan, 
Cvetličarna Anita Solkan, Moto 
vizija d.o.o. Solkan, Vladimir Testen 
s.p. Solkan, T.I.P. d.o.o. Solkan, Les 
33 Solkan, Pletarstvo Ivan Bucik 
Solkan, Radio Robin, Delavska 
hranilnica Nova Gorica, Miran 
Brumat Solkan, JUST Nova Gorica, 
Trgovina Kotu Solkan, Aleksij Mavrič 
s.p. Kojsko, KS Solkan, Mladinska 
knjiga Nova Gorica, Acron d.o.o. 
Slovenj Gradec, Vinarstvo Grosar 
Solkan, Antler s.p. Solkan, Belingar 
d.o.o. Nova Gorica, Megaterm 
d.o.o. Nova Gorica, Neplast d.o.o. 
Miren, Rijavec Tomaž Trnovo, 
Winkler Damjan s.p. Kromberk,  
Gostilna Solkanska klet, Arhitekt 
Aleš Vidic s.p. Solkan, Miranda 
Brataševec Solkan, Perko Borut 
s.p. Loke, Prevozništvo Pintarsped  
d.o.o. Solkan, Magnet d.o.o. Nova 
Gorica, Vasja Podbršček s.p. Solkan, 
Trgovina z laki Kromberk, Trgovina 
Inselt Kromberk, Colorprint Solkan, 
Sitografika Leban Solkan, Trgovina 
IKA Kromberk, NKBM Nova Gorica, 
UNI bar Solkan, Mini pekarna 
Brumat Solkan, Cvetličarstvo Koršič 
Solkan, Olga Železnik Majdin gaj, 
Trgovina OBI Nova Gorica, Mesnica 
Cijan Semolič Solkan, Ošterija Žogica 
Solkan, Business Solutions Solkan, 
Lozar trgovina in brušenje nožev 
Solkan, Izdelava kovinskih predmetov 
Julij Vendramin s.p. Solkan in 
požrtvovalni člani TD Solkan
Še enkrat iskrena hvala UO TD 
Solkan

 

Na KS Solkan (še vedno) dobiva-
mo pripombe, da so pločniki in 
travnate površine onesnaženi s 
pasjimi iztrebki.

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

Število kopalcev v Soči je bilo letos 
najnižje v zadnjem desetletju. Čano, 
zaljubljenen v njene zelenomodre va-
love, je poskušal pred iztekom sezone 
vsaj malo popraviti statistiko. Z ve-
ščim manevrom mu je uspelo vreči v 
mrzlo vodo skoraj vse, ki so soško re-
gato doživljali na njegovem raftu. Iz-
kupiček je skvaril nekdanji večkratni 

Se pripeti...

parlamentarec Ivo Hvalica, ki je tako 
dokazal, da se v letih ukvarjanja s po-
litiko ni naučil samo plavanja s tokom 
ali, v opoziciji, proti njemu, ampak se 
tudi obdržati v čolnu. Bravo, Ivo!

PS V vodo je padel tudi naš Foto 
Reporter, zato je slika taka, kot je! 

V imenu MePZ Slavec izrekam 
prisrčno zahvalo vsem, ker ste nas 
finančno in materialno podprli ter 
pripomogli, da smo izvedli nastop PE-
SEM POD LIPO, slovesnost ob dnevu 
državnosti, ki je bila v soboto, 21.ju-
nija 2014, na trgu M.Plenčiča pred 
cerkvijo v Solkanu.

Hvala tudi vsem ostalim sodelujo-
čim v programu večera. Iskrena hvala 
vsem nastopajočim pevcem in pevkam 
za dragoceni čas in trud, ki ste ga vlo-
žili za  nastop, ki je bil po mnenju šte-
vilnih obiskovalcev vrhunsko izveden.
Olga Srebrnič, 
predsednica KD Slavec

Kulturno društvo Slavec Solkan 
Gledališka skupina FACE

vabi na predstavo

Po{tena pupa 
ali Na pupa, 
ku s] tokà

lahkotna komedija ljubezenskih spletk,  
obarvana s solkanskim narečnim govorom

sobota, 4. oktober 2014, ob 20. uri

dvorišče KS Solkan, 
ob slabem vremenu na nekdanji karavli.

Prireditve KS Solkan sta v letu 2014 
omogočili tudi:
Pizzerija Soča Solkan in 
Peloz d.o.o nova gorica

Zahvala


