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Krajše in daljše
Začenjamo s koncerti, nadaljujemo 

z vestmi o pestrem društvenem 

delovanju (KK Perla, MePZ Slavec, 

igralci skupine Face, kitaristke 

za dušo, Turistično društvo,...), 

beležimo razmišljanje o zgodovinsko-

turističnem itinerariju, poročamo  

o manj znanem spomeniku kamnu,  

ki je priletel izpod neba in se s sliko in 

besedo spominjamo dogodkov  

v preteklih treh mesecih.

Na straneh 3 do 11

Intervju
Naš sogovornik je Rok Boltar, 

mladenič, ki je omogočil nastanek 

muzeja 1. svetovne vojne. Pogovor, 

zastavljen kot sprehod po zbirki, nas 

popelje na fronto in v zaledje, med 

granate in svinčenke, puške in naboje, 

menažke in vojaške spominske 

značke, razglednice in fotografije. 

Na straneh 12 in 13

Obledele slike
Andrej Černe se je poglobil v 

zgodovino solkanskih vrtcev, nizal 

že zbrana pričevanja z lastnimi 

izkušnjami in stkal pripoved, ki sega  

iz avstro-ogrskih časov preko  

obdobja italijanske okupacije do  

prvih povojnih let. 

Na straneh 14 in 15

Najlepša leta
Kaj je lahko bolj navdušujočega od 

temperamentnega flamenka? Naši 

upokojenci so ognjeni ples odkrivali 

kar v Španiji, kamor so se odpravili 

srkati sangrillo in sprehajati po 

barcelonskem parku Guell, urejenega 

po zamislih Gaudijevih zamislih. 

Vmes so se nadišavili, se sprehajali 

po rdeči preprogi v Cannesu, „šlatali“ 

Avo Gardner, strmeli v Dalijeve slike 

in skulpture in gledali zasnežene 

vrhove Pirenejev. Pa tudi za športne 

aktivnosti so našli čas.

Na straneh 18 in 19
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Čaša ponosa s kapljico nelagodja

Lepo smo letos praznovali Solkanci! Upravičeno smo lahko ponosni na muzej 6. soške 
bitke in Solkana med prvo svetovno vojno, ki je istočasno naše darilo zbirateljema 
Jordanu in Roku Boltarju in njuno darilo tako krajanom kot obiskovalcem Solkana. 
Velik, ogromen je vložek v iskanje in obnavljanje predmetov, ki so kot tihe priče velike 
vojne morije ostajajo na našem ozemlju celo stoletje po koncu vojnih spopadov.

Ponosni smo na uspešno izvedene koncerte sakralne glasbe v svetogorski baziliki, ki 
nas popeljejo v svet not, namenjenih razmišljanju, poglobitvi vase, duhovni rasti. 

Ponosni smo tudi na trideset let soške regate, rojene v času, ko je bila meja z Italijo 
težko prehodna, in ki ohranja močan naboj povezovanja ob bistri, pa čeprav pogosto 
tudi motni reki, tudi zdaj, ko lahko brez strahu pred organi pregona plavamo ali 
veslamo od solkanskega do pevmenskega mostu in še naprej. 

Ponosni smo, da nam je uspelo izpeljati prvi spominski pohod na Škabrijel, kraj 
spopadov in smrti tisočih in tisočih borcev med 11. soško bitko, ki so ga „naši“ branili 
in tudi ubranili pred zemlje in skalovja lakomnimi tujci.

Vse smo lepo povezali v šopek in si ga dali za praznik, na prijazni prireditvi za vse in 
vsakogar pod streho kotalkališča ob nekdanji karavli.

Pa vendar – zakaj smo sploh praznovali ravno v začetku septembra? Nekoč je veljalo, 
da Solkan praznuje v spomin na kapitulacijo Italije, nekajdnevni občutek svobode in 
začetek Goriške fronte, česar ni na letošnjih slavjih omenil nihče. Nam je spomin na 
drugo svetovno vojno postal nelagoden? Nam bolj ustreza, da se je 12. septembra 1917 
izpela 11. soška bitka? Mogoče ni zgolj naključje, da smo ravno na ta dan imeli letos 
osrednjo proslavo, toda vsaj do spremembe statuta so razlog za praznik drugi dogodki. 
Potrudimo se jih ne pozabiti!

Toni GomiščekMacrolepiota procera, Dežnik (Foto: Aleš Srnovršnik)

Miran Brumat je prevedel nekaj strani knjige Alice Schalek, edine avstro-ogrske vojne 
dopisnice, ki je poročala tudi s soške fronte in pisala tudi o Solkanu. 
Fotomontaža: Sašo Batič (Foto Lado)  

Za vsakogar nekaj in mnogo za 
vse, bi lahko napisali pod črto 
ob povzemanju dogodkov, ki so 
spremljali letošnji krajevni praznik. 
Zato jih nismo strnili na enem 
mestu, ampak smo jih razpore-
dili po notranjih straneh. Govor 
predsednice sveta KS mag. 
Darinke Kozinc si lahko preberete 
na drugi strani, o večini drugih 
dogodkov in prireditev pa boste 
našli zapise in fotoreportaže med 
krajšimi in daljšimi pričevanji o 
našem kraju. 
(Foto: Fotoatelje Pavšič-Zavadlav)

Člani RIRDS so aktivni, kar dokazujejo s pogostimi razstavami, med katerimi je že tradi-
cionalna v domu KS, za primerjanje svoje z ustvarjalno žilico drugih in navdih pa se tudi 
pogosto spremenijo v obiskovalce razstav. Na strani 4 poročamo o njihovem delovanju 
v poletnih mesecih, poročilo z obiska prireditve Čarovnija v lesu (Sutrio) je na strani 8.

Potem, ko je Soča pokazala svoj hudourniški značaj in so morali organizatorji regato 
prenesti za en teden, se je reka umirila in dopustila izvedbo jubilejne regate, na kateri 
smo poleg kajakašev in raftarjev videli tudi sprehajalce na vodi (suparje) in splavarje. 
Fotoreportaža na strani 4. (Foto: Toni Gomišček)

Škabrijel, „ta zamolčani hrib“, je bil resda izpostavljen v samo eni izmed dvanajstih 
soških bitk, toda takrat je bila tam strahovita morija. Pravijo, da je bilo na Škabrijelu 
največ mrtvih na kvadratni meter bojišča! Od eksplozij razdejani vrh si je že skoraj 
povsem opomogel, pobočja so ozelenela in gozd so naselile ptice, veverice in večje 
divje živali. Po nekdanjih jarkih in mimo utrjenih zaklonišč in kavern vodi pot miru, ki 
je prava ura zgodovine v naravi. Fotoreportaža o 1. pohodu na Škabrijel je na strani 
7, srečanja z gamsi, jeleni in zajci, pa tudi s pavom (!), ki jih je zabeležil objektiv Aleša 
Srnovšnika, so na strani 9, z otvoritve Poti miru poročamo na strani 10.

„Mi gremo v šolo, zdaj gremo v šolo,“ so si veselo zapeli prvošolčki na prvi šolski dan, 
učenci petih razredov pa so jo raje mahnili na morje, v Ankaran, v šolo v naravi. Na 
strani 16. (Foto: P. Plesničar)
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KS Solkan 

Ekološki otok pri Marketu (Foto: Boris Kodermac)

Govor, 12. 9. 2015

Nocoj je praznik in ko praznuje-
mo se lepo oblečemo in dopustimo 
veselju, da nas obda in je prav, da 
se ozremo na vse tisto kar smo po-
storili in kar nas razveseljuje, obe-
nem je praznik tudi za to, da damo 
priznanja tistim, katerih nesebično 
delo smo opazili. Nocoj, na praznični 
dan, upam, ne bomo stresali neza-
dovoljstva, četudi ste morali mimo 
gradbišča na prireditveni prostor. Za-
radi ograjenega razkopanega cestišča 
morate sicer malo popaziti za svojo 
varnost, toda tudi to gradbišče bo 
prineslo v kraj izboljšavo in bo neke-
ga dne zaključeno. Na KS smo dobili 
telefonski klic, da se moram zaradi 
tega gradbišča opravičiti: lahko se 
opravičim, toda ko smo načrtovali 
praznik Solkana, o nameri MONG 
nismo bili še obveščeni. Hkrati je res, 
da je organizacija prireditve na tem 
prostoru veliko cenejša, kot bi bila na 
trgu, pa še streho nad glavo imamo 
in se nam ni potrebno ozirati v nebo 
in oblake, ki jih je prineslo popoldne. 
Samo toliko v obrazložitev.

Ko pa že govorim o gradbenih po-
segih, bi se rada zahvalila krajanom 
ob ulici Milojke Štrukelj, ki so pre-
cej časa potrpežljivo bivali v hrupu in 
prahu, tudi brez luči. Dela so se na-
mreč zavlekla vsaj za osem mesecev, 
problemi z električno napeljavo, ki je 
dotrajana, pa ostajajo, vendar upam, 
da se bodo kompleksno reševali. Uli-
ca je danes lepa in urejena. Bilo je 

kar nekaj urgenc in zapletov okrog 
obvozov in prometa in na obljubljeno 
prometno študijo še vedno čakamo z 
upanjem, da jo bomo kmalu dobili v 
pregled in obravnavo.

Na Solkan, na ta starosvetni kraj, 
kjer ima vsak kamen svojo zgodbo, 
smo lahko ponosni, saj združuje po-
leg odlične klime še prelepo Sočo, 
Sabotin in Sveto Goro, ponuja poho-
dniške poti na Škabrijel, nudi izhodi-
šče v Soško dolino in na Trnovsko-
banjško planoto, se na drugi strani 
navezuje na dve mesti, tisto ki je bilo 
zanj center v preteklosti in tisto, ki je 
center danes. In Solkan ima prav po-
seben pomen za vse nas, ki tu živimo 
in delamo. 

Ekološki otoki niso ravno vzor 
urejenosti, toda včasih bi nam mora-
lo biti mar, da za seboj pospravimo in 
se držimo reda razporeditve odpad-
kov, nihče ne mara smeti pred seboj, 
okrog tega so vedno bili problemi, ki 
jih po svojih močeh skušamo reševati 
in nanje opozarjati ustrezne službe. 
Solkan je zaradi svoje zgodovinsko-
sti in tradicije po svoje zahteven kraj, 
Solkanci veljamo za najbolj produk-
tivne v smislu zahtev do MONG, 
vendar je za drugo največjo krajevno 
skupnost v MONG to razumljivo. 
Prav tako bi moralo biti razumljivo, 
da Solkan zaradi svoje več kot tisoč-
letne tradicije pripoveduje o našem 
dolgem obstoju.

Dogovarjamo se o odstranitvi ko-
sovnega odlagališča ob vstopu v Sol-
kan, kar se res ne spodobi, da se pri-
šlek v kraj najprej sreča s smetmi; tam 
bi radi uredili prostor za avtodome, 
kolesarje in info točko. Z nastankom 
mizarske zbirke in zdaj tudi zbirke 1. 
svetovne vojne na Soški cesti dobiva  
Gorišček poseben pomen. Napove-
dan je spominski park feldmaršalu 
Borojeviču v organizaciji društva So-
ška fronta, plošča padlim Solkancem 
v prvi vojni, ki naj bi se  pridružila 
že obstoječim ploščam padlim v dru-
gi in plemenitemu Sočebranu.  Po-
kopališče 1. svetovne vojne, ki sta 
ga nedavno tega obiskala predsednik 
Madžarske in Slovenije, sicer še nima 
varnega dostopa, načrtujemo še po-
mnik tolminskim puntarjem in s tem 
bo zaokrožen zgodovinski spomin na 
pretekle dogodke, ki so zaznamovale 
ta del Solkana. 

Fotografija porušenega in prestre-
ljenega kraja, ki visi v prostorih KS 
in v muzejski zbirki, opominja na te 
tragične čase in trpljenje naših pred-
nikov.

Naš kamniti most, ki je bil tudi 
ranjen, in ki mu je v svoji knjigi Se-
bastjan in most prav posebno mesto 
namenil pisatelj Tone Partljič, čaka na 

svojo razstavo, za katero upam, bo 
postavljena v naslednjem letu ob 110. 
obletnici izgradnje. Vsekakor pa bi 
si most zaslužil primerno osvetlitev, 
četudi ne tako razkošno kot Eifflov 
stolp v Parizu, saj je kamniti velikan 
znamenitost ne zgolj Solkana, pač pa 
Evrope.

Žarno pokopališče je dobilo zao-
kroženo podobo in ravnokar smo iz-
brali izvajalca za ureditev   atrija, kar 
bomo finansirali z lastnim denarjem. 
Uporabniki VDC so se preselili v lep-
še prostore v Novi Gorici, toda v ob-
novljenih prostorih hiše v Solkanu bo 
zaživel zaposlitveni Štefanov Center. 
Na KS smo se tudi odločili, da bomo 
sami pripravili strategijo turizma in 
na ta način zabeležili vse tisto s čimer 
se Solkan ponaša, kar bo lahko v po-
moč načrtovalcem turizma v mestni 
občini in širše...

Prav zaradi tega bi radi v kraju hor-
tikulturno uredili posamezne dele: 
imamo ideje, kako bi to postopoma 
izpeljali, kajti denarja od mestne ob-
čine vsaj v tem letu ne moremo pri-
čakovati.

Časopis, ta naša kronika kraja, 
izhaja v štirih številka letno in ob 
tej priložnosti se zahvaljujem vsem 
tistim, ki zanj brezplačno pišete, in 
vsem tistim, ki se nam oddolžite z 
denarnimi prispevki. Prav tako se to-
plo zahvaljujem vsem donatorjem in 
sponzorjem, kajti brez vas ne bi bilo 
marsičesa v Solkanu in tudi današnje 
prireditve ne.

Nikakor pa ne smem pozabiti na 
naše ljudi, saj ravno ljudje smo tisti, ki 
dajemo vsebino našemu kraju. Solkan 
je dal veliko imenitnih imen v zakla-
dnico naroda. Letos je visok jubilej, 
90 let, zaokrožil slikar in grafik Vla-
dimir Makuc, častni občan MONG. 
Mesto Ljubljana se mu je oddolžilo 
z Zupančičevo nagrado in tremi raz-
stavami njegovih del, predstavniki KS 
smo se skupaj s predstavniki MONG  
poklonili velikemu grafiku na eni iz-
med razstav, namenili smo mu pro-

Spoštovane krajanke in krajani 
Solkana, dragi gostje in prijatelji, 
svetniki MONG in svetniki KS Sol-
kan, podžupanja Ana Zavrtnik Ugrin, 
poslanec DZ R Slovenije Matjaž 
Nemec, nekdanji župan in poslanec 
Mirko Brulc, vsi nastopajoči, prijazen 
dober večer voščim vsem in vsakemu 
od vas.

Dobitniki 
priznanj  

KS Solkan  
za leto 2015

Duška Drnovšček – za večletno prosto-
voljno in nesebično pomoč pri pripravi 
prireditev v Solkanu

Vrtec Osnovne šole Solkan – za orga-
nizacijo številnih prireditev, ki povezujejo 
generacije

Jožefu Leban – za zelo uspešno in 
požrtvovalno delo v KS Solkan, ki je prispevalo 
k razvoju in prepoznavnosti kraja

stor v časopisu in srčno upamo, da 
bomo v kompleksu vile Bartolomei 
enkrat v prihodnosti dočakali galerijo 
Vladimirja Makuca. Slikar je namreč 
Solkanu pred leti podaril zbirko svo-
jih del, ki so tudi predstavljene v mo-
nografiji in jih hrani Goriški muzej.

Letos je tudi 30- letnica soške re-
gate, ki od tistih prvih časov dobiva 
nove vsebine; tu gre zagotovo zahva-
la gospodu Albinu Spacalu za dolgo-
letni trud.

Upajmo le, da se bodo obljube 
okrog Kajakaškega centra uresničile, 
da bodo sredstva EZTS prišla v ta del 
Soče, da bomo končno dobili pove-
zavo preko reke in da bo ta center 
zapisan na državnem, evropskem in 
svetovnem zemljevidu.

In ne nazadnje, veliko drobnih 
vsakdanjih problemov rešujemo na 
naši KS, rečem sicer drobnih, toda za 
tistega, ki ga tarejo, so to veliki pro-
blemi. Nimajo še vsi urejene kanaliza-
cije in ne nazadnje nimajo še niti vse 
hiše vode.

Iz knjižnice pritiskajo na nas za 
širitev. Veseli smo, da smo v Solka-
nu dobili sedež društva čebelarjev 
in inštituta Potencial, ki se pretežno 
ukvarja s socialnim podjetništvom. 
Veseli smo, da obstaja želja po vrni-
tvi sedeža Soških elektrarn v Solkan. 
Imamo nekaj zelo delovnih društev, 
ki prispevajo k utripu kraja in so se 
vključila tudi v praznične prireditve.  

Spoštovani, nanizala sem samo 
nekaj problemov in načrtov, težko 
bi zajela vse, kajti potem bi zmanjka-
lo časa za lepi del programa, veliko 
se dogaja in veliko se bo uresničilo, 
marsikaj tudi ne.

Iskreno čestitam letošnjim nagra-
jencem, zahvaljujem se vsem, ki nam 
pomagajo in tudi vam spoštovano 
občinstvo, da ste nas počastili s svojo 
prisotnostjo. 

Vesel praznik voščim in hvala za 
pozornost!
Darinka Kozinc

 

  

Krajše in daljše

Koncert sakralne glasbe  
v baziliki na Sveti Gori

Najstarejše, najpristnejše in najlepše 
glasbilo, kateremu se mora današnja 
glasba zahvaliti, da je sploh tu, je člo-
veški glas. (Rihard Wagner)

Koncert sakralne glasbe, ki ga 
krajankam in krajanom podarja KS 
Solkan ob prazniku, je letos v prele-
pi baziliki na Sveti Gori izzvenel že 
enaindvajsetič zapovrstjo. V spomin 
in opomin na posledice 1. svetovne 
vojne je bila v uvodu prebrana pesem 
Simona Gregorčiča Svetišče. Občin-
stvu so se letos predstavili domači 
izvajalci: sopranistka Polona Kante 
Pavlin, vokalna solista Lucija Bizjak in 
Rene Turk, Župnijski mešani pevski 
zbor Šempeter in Projektni orkester 
KUD Šempeter pod taktirko  Matjaža 
Černica.

Občinstvo, ki je napolnilo cerkev 
je bilo navdušeno nad glasbo in pe-
tjem ter je izvajalce nagradilo z buč-
nim aplavzom ob zaključku koncerta.

Darinka Kozinc, predsednica sveta 
KS Solkan, je v uvodnem nagovoru iz-
postavila niz misli o glasbi in njenem 
pomenu: 

„Kdor poje, zlo ne misli! Ena pe-
sem srce razveseli, Pesem prežene člo-
veku skrbi, Blagor hiši, kjer se petje 
sliši. Kdor poje rad, ostaja mlad; to je 
le nekaj znanih rekov o  petju. Glasba 

je veselje, glasba je svet v katerem nam 
igra ali joče srce, glasba se nas dotakne 
in nas vabi v svoj svet, odmakne od 
utrujajoče vsakdanjosti. Glasba je bila 
in je veliko bolj motivirajoče sredstvo 
kot beseda in govori, prav glasba in 
petje je našemu človeku dajala pogum 
in voljo za premagovanje vseh težav 
in nesreč, obenem pa je z njo izražal 
svoje veselje, ljubezen in srečo.

Pesem je v Sloveniji doma, radi 
prepevamo, običajno organizirano, 
danes pa se nas manj sliši spontano, 
iz domačih hiš, v preteklosti so naši 
ljudje veliko več prepevali, ob večerih 
sredi vasi ter ob različnih kmečkih 
delih. Od tu tudi rek: trije Slovenci – 
zbor.

In mogoče niti ni  naključje, da se 
je ravno na slovenskih tleh, v Divjih 
babah, našla neandertalčeva piščal, 
najstarejše glasbilo na svetu. Pa je bila 
ravno pesem, ki je našemu narodu vli-
vala optimizem in upanje v najtežjih 
časih in preizkušnjah, kajti ta prostor 
je v preteklosti izkusil mnogo gorja.“

KS Solkan bi težko izpeljala kon-
cert in druge prireditve brez pomoči 
sponzorjev in Frančiškanskega samo-
stana na Sveti Gori, zato jim gre po-
sebna zahvala tako za pomoč kot za 
sodelovanje.
DK

Ekološki otoki v Solkanu

Pravzaprav si ekološki otoki tega 
poimenovanja v Solkanu žal ne zaslu-
žijo, vendar ne zato, ker bi za to bili 
krivi upravljavci, ampak velikokrat 
zaradi nas samih. Ne bi nam smelo 
biti vseeno, ko na ekološki otok pri-
nesemo tisto, kar smo doma proizve-
dli kot smeti, odpad… Upravljalci 
se trudijo z ločevanjem odpadkov in 
na ekoloških otokih so tudi označe-
ni zabojniki, celo barvno različni, in 
večina ozaveščenih krajanov se trudi, 
da spoštujejo navodila. Toda peščica 
tistih, ki jim je vseeno, pokvari vse in 
slika ekoloških otokov, zlasti ob po-

Pesem pod lipo in drugi nastopi 2015
Izjemno prijeten poletni junijski večer 

je v soboto 20. junija 2015  privabil na trg 
pred cerkvijo v Solkan, pod bogato s cve-
tovi dišečo lipo, veliko število domačinov 
in krajanov iz bližnje in daljne okolice, 
da so prisluhnili skrbno pripravljenemu 
programu v čast dnevu državnosti, kjer je 
zazvenela slovenska pesem. Prireditev so 
organizirali Kulturno društvo Slavec, Kra-
jevna skupnost Solkan in Zveza Kulturnih 
društev Nova Gorica v okviru projekta.

Na osrednji prireditvi Pesem pod lipo, 
ki jo je vodila Vesna Bašin, je najprej 
zadonela Zdravljica, ki jo zapel jo je za-
pel tenorist David Čadež. Pozdravno in 
uvodno besedo  k praznovanju je podala 
predsednica Krajevne skupnosti Solkan 
Darinka Kozinc. V slavnostnem nagovo-
ru je  spregovorila o pomembnosti lastne 
domovine. Poudarila je pomen kulturne-
ga delovanja, predvsem pa zavedanja, da 
smo Slovenci, s svojim jezikom in s svojo 
državo. Prisotne poslušalce je prisrčno 
pozdravila in v imenu Mestne občine 
Nova Gorica nagovorila podžupanja, sol-
kanska rojakinja Ana Zavrtanik Ugrin.

V programu večera so sodelovali: Po-
lona Kante Pavlin sopran, David Čadež 
tenor, spremljava klavir Ana Marija Fur-
lan, moški pevki zbor Ludvik Zorzut iz 
Medane (umetniški vodja Radovan Ko-
košar), mešani pevski zbor Slavec Solkan 
(zborovodja Miran Rustja), ki je v spomin 
na 100 letnico prve svetovne vojne v svoj 
program vključil pesem Oj Doberdob; v 
ta namen je  Matjaž Vidmar izvedel tudi 
recitiral pričevanj iz istega časa. Večer 
je zaključil Vokalni ansambel Reunion 

(umetniški vodja Radovan Koko-
šar in zborovodkinja Jožica Go-
lob). Nastop pod lipo so poslušal-
ci nadgradili z bučnim aplavzom. 
Zadovoljni nastopajoči so ob bo-
gatem prigrizku in rujni kapljici 
prepevali na dvorišču Krajevne 
skupnosti še pozno v noč. 

Poleg prireditve Pesem pod 
Lipo je zbor Slavec v letošnjem 
letu veliko nastopal in se hkrati 
tudi večkrat iozkazal v vlogi orga-
nizatorja. Letos je povabil v goste 
ŽPZ Kombinat in pihalnega orke-
stra  Ostrava iz Češke. Izvedel je 
prireditev Prešernov dan, sodelo-
val je na reviji Goriški zbori pojo, 
Primorska poje, nastopal na ra-

znih prireditvah društev in sodeloval 
na reviji pevskih zborov DU Severne 
Primorske v Idriji, kjer je nastopilo 10 
upokojenskih zborov. Tričlanska ko-
misija glasbenih pedagogov je izrekla 
priznanje za najboljši nastop večera 
MePZ Slavec, pod vodstvom Mirana 
Rustje in ga predlagala za nastop v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Slavec 
bo nastopil  na 40. državnem srečanju 
pevskih zborov DU Slovenije v Lin-
hartovi dvorani Cankarjevega doma, 
30. septembra 2015. Na predlog Po-
krajinske zveze severne primorske 
bomo 23. oktobra 2015 nastopili tudi 
na prireditvi  Starosta mali princ v Bo-
ljuncu pri Trstu 

Praznovanje  35 obletnice MePZ 
bomo začeli z jubilejnem koncertom 
v Kulturnem domu Nova Gorica 17. 
oktobra ob 19. uri, na katerem bodo 
sodelovale vse sekcije društva in znani  
solisti in glasbeniki. Na ta pomembni 
jubilej ste  že sedaj prisrčno vabljeni 
vsi naši zvesti poslušalci. 

V KD deluje sekcija Kitara za dušo 
in Gledališka skupina Face. Kitara za 
dušo aktivno deluje in nastopa na ra-
znih prireditvah, rada se odzove na 
povabila. Letos je nastopila na po-
membnih prireditvah v Pevmi, Novi 
Gorici (na prazniku vrtnic), v Šempa-
su (Vaški godci) in redno sodeluje na 
prireditvah pevskega zbora društva. 
Tudi gledališka skupina Face je aktiv-
na in ima veliko povpraševanj za na-
stope. V letošnjem letu smo odigrali 
že štirinajstkrat. Na vsako povabilo se 
radi odzovemo z otroškimi igricami 
ali komedijo.

 23. oktobra 2015 vas vljudno 
vabimo na ogled  komedije »EURO-
FAKS & ČAKALNICA«, ki bo na Ko-
talkališču v Solkanu.
O.S. 

Vse foto: Fotoatelje Pavšič - Zavadlav

Foto: Fotoatelje Pavšič - Zavadlav

nedeljkih, je velikokrat zelo klavrna. 
Pomešani odpadki, odloženi odpadki 
ob kontejnerjih, nametani križno… 
Včasih k dodatni razmetanosti pri-
pomore še veter. Zato vas spoštovani 
krajani in krajanke lepo prosimo, da 
ločujete odpadke, da jih namenite v 
tiste zabojnike kamor sodijo, in da 
smeti ne odlagate izven zabojnikov. 
Če so zabojniki polni, potrpite, in 
smeti odložite naslednji dan. 

Na ta način bomo veliko prispe-
vali k izgledu tega našega, sicer tako 
zelo lepega kraja!
DK
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Krajše in daljše

RIRDS poleti

Za nami je vroče poletje, čas šol-
skih počitnic, čas dopustov, vendar 
ne za društvo rezbarjev. Ti so  bili ves 
čas delavni. Obiski  članov društva, 
ki domujejo od Podnanosa do Liga, 
od Trnovske planote do Krasa in tudi 
v zamejstvu, pomoč članom pri raz-
stavljanju drugod, že deseta skupna 
razstava Društva rezbarjev Solkan, 
društva Most iz Ajdovščine in UNI-
TRE iz Krmina v Vipavskem križu, 
ogled lesnega obrata Marušič d.o.o. 
v Opatjem Selu, vse to, povezano z 
ogledom lokalnih zanimivosti, je le 
del  njihove dejavnosti. To poletje sta 
zaznamovali še dve razstavi.

 V Krajevni skupnosti Pevma je 
konec julija odprla vrata skupna 
čezmejna razstava VOJNA JE UNI-
ČILA VSE. Ob fotografijah Pevme, 
Štmavra, Oslavja in Solkana v letih 
1915 – 1918 so bili predstavljeni 
še dokumenti, kratki dopisi vojnih 
poročevalcev in zgodbe domačinov. 
Prebivalce Pevme, Štmavra in Oslav-
ja so avstro-ogrske oblasti izselile 
že prve dni junija 1915, saj so se te 
vasi z odprtjem soške fronte znašle 
na »goriškem mostišču«, na ozkem 
pasu ozemlja na desnem bregu Soče, 
kjer je potekala prva frontna linja, ki 
naj bi branila Gorico pred italijansko 
vojsko. Tudi Solkan je bil že od sa-
mega začetka vojne izpostavljen itali-
janskemu topniškemu obstreljevanju, 
pravo vojno pa je občutil po 6. soški 
bitki, avgusta 1916, ko so se avstro-
ogrski vojaki, po italijanskem zavze-
tju Sabotina, umaknili na levi breg 
Soče in za seboj porušili komaj 9 let 
star solkanski most. Prva frontna li-
nija se je tako z Oslavja, Kalvarije in 
Sabotina preselila na pobočja Svete 
Gore in Škabrijela. Prebivalci Solka-
na so morali v begunstvo, od več kot 
500 hišnih številk je ob koncu vojne 
stalo le še pet stavb, pa še te so bile 
poškodovane. Vojna je spremenila 
vasi ob Soči, izginili so celi zaselki, 
nastala so vojaška pokopališča, veli-

ko palač in cerkva niso nikoli obno-
vili, zgradili so nove.

Drugi del razstave, ki so ga pripra-
vili člani rezbarskega društva Solkan 
in društva Most iz Ajdovščine - ka-
mnoseška skupina Manče iz Vipavske 
doline, predstavljajo umetniška dela 
na temo vojne in nasilja. Tudi dela 
Mirana Brumata: fotografije velikega 
formata in videoprojekcije mojstrsko 
predelanih fotografij– fotomontaže, 
kjer so v vojne fotografije vrinjeni 
današnji prizori.

Poleg osveščanja o grozotah in ne-
smislu vojne s skupno razstavo utr-
jujemo prijateljske vezi in oživljamo 
nekoč že enoten kulturni prostor. 
Razstava se je v avgustu, na pobudo  
gospoda Kosiča, trgovca in slikarja, 
preselila v galerijo Kosič, nad trgovi-
no na začetku Raštela.

V avgustu je sledila razstava v 
knjižnici Franceta Bevka, kjer so čla-
ni predstavili svoja dela v različnih 
tehnikah: rezbarije, intarzije iz lesa, 
intarzije iz furnirja, pirografijo, izdel-
ke iz suhih vej, iz gline in iz kamna. 
Predstavili pa so tudi del orodja, 
opreme in naprave iz muzejske zbir-
ke »Stara solkanska mizarska delav-
nica«. V septembru so nadaljujevali 
s tradicionalno predstavitvijo članov 
društva na sedežu KS Solkan – otvo-
ritev je bila 11. septembra.

Ponovno vas vabimo v prostore na 
Soški cesti 31, kjer je ob stalni zbirki 
vedno tudi kaj novega. Tokrat slike 
Solkana iz časa 1. svetovne vojne z 
inserti Solkana danes.

Vabljeni ob sobotah in nedeljah 
med 10.00 in 12.00 uro.
Mira Bevc

Krajše in daljše

Kotalkarski klub Perla Solkan pra-
znuje letos že 19. leto obstoja. Usta-
novljen je bil leta 1996 pod vodstvom 
prvega predsednika kluba Valterja 
Podbrščka in trenerke Jadranke Fa-
ganelj. 

V prvem letu smo si s polnim ra-
zumevanjem KS Bilje z zagotovitvijo 
vadbe v telovadnici v Biljah in odlič-
nim revijskim nastopom že zagotovili 
svoj prostor na kotalkarski sceni v 
Sloveniji. Zaradi zagotovitve normal-
nega razvoja kluba in obstanka je bila 
sprejeta odločitev o izgradnji lastnega 
vadbenega prostora in zagotovitev 
strokovnosti in raznovrstnosti vadbe.

Konec leta 1997 in v začetku 1998 
smo skupaj s Športnim društvom Sol-
kan in podporo KS Solkan in Dru-
štva upokojencev Solkan pristopili k 
gradnji športno-rekreacijskega centra 
ob stari karavli v Solkanu. Osnovni 
izgled centra je oblikoval arhitekt 
Vinko Torkar.

Člani kluba smo izdelali ustrezne 
načrte in dokumente, pridobili po-
trebna dovoljenja za gradnjo ploščadi, 
dostopa do objekta, parkirišča in ser-
visnih prostorov. Gradnja se je začela 
v poletju 1998. Ob zelo velikem vlož-
ku novega in sedanjega predsednika 
kluba Romana Anzeljca, podpredse-
dnika kluba Julijana Dakskoblerja in 
predsednika Športnega društva Sol-
kan Marjana Petrovčiča ter vseh osta-
lih članov kluba so se dela zaključila 
v letu 1999.

Zaradi izjemnega vložka Kotalkar-
skega kluba Perla Solkan in njegovih 
članov pri gradnji novega rekreacij-
skega centra, smo tisto leto prejeli še 
posebno priznanje KS Solkan.

V letu 2001 je Kotalkarski klub 
Perla Solkan poleg ploščadi zgradil 
še lastne sanitarije in večnamensko 
pisarno kluba ter garderobo s skla-
diščnim prostorom.

V letu 2007 smo skupaj s KS Sol-
kan pridobili gradbeno dovoljenje 
za pokritje vadbenega prostora in 
začeli pridobivati sredstva in načine 
za pokritje večnamenske kotalkar-
ske ploščadi. Pred tremi leti se nam 
je tudi ta želja uresničila in Božiček 
je našemu klubu in Solkanu na-
sploh prinesel »streho nad glavo«. 
 
V klubu se v sodelovanju s priznanimi 
in strokovno izkazanimi slovenskimi 
in tujimi pedagogi izvaja šola kotal-
kanja. Vsako leto v mesecu maju in 
septembru organiziramo tečaj kotal-
kanja. Tečajnike po uspešno opra-
vljenem tečaju vključimo v čarobno 
novoletno revijo ob koncu koledar-
skega leta. Največje navdušence nato 
povabimo k redni vadbi, ki krepi tele-
sno, plesno in gimnastično pripravlje-
nost otrok ter vzgaja otroke v duhu 
športa,vztrajnosti, zmag in pa tudi 
porazov. 

Vadba poteka:

od ponedeljka do petka  
v popoldanskem času  
od 16.30 do 20.00

količinsko je prilagojena starosti 
otrok in zahtevnosti vadbe 

VABIMO VSE OTROKE K VPISU  
V TEČAJ KOTALKANJA  
V MESECU SEPTEMBRU

(vpis 15.9.  in 17.9.  16.00 do 17.30 
na kotalkališče v Solkanu)

KJER SE BOMO KOT VEDNO DO 
SEDAJ VELIKO NAUČILI IN SE 

TUDI ZELO ZABAVALI!

Poleg kotalkanja organiziramo v 
klubu tudi dopolnilno atletsko vadbo, 
saj brez dobre telesne pripravljenosti 
ni varne in uspešne vadbe pa tudi vr-
hunskih rezultatov ne. Kotalkanje je 
v zadnjem času zelo napredovalo in 
po težavnosti že dohiteva drsanje, saj 
najboljši tekmovalci že izvajajo skoke 
enake težavnosti kot na ledu. Zaradi 
tega je potrebno zagotoviti celoletno 
vadbo kotalkanja, ki jo večinoma izva-
jamo pod novo streho, le v najhladnej-
ši mesecih se poslužujemo telovadnice. 
Naši tekmovalci dosegajo lepe uspehe 
na državni in mednarodni ravni. 

Za državno reprezentanco so  v 
zadnjih letih nastopale članice Špe-
la Anzeljc, Urška Anzeljc, Meta 
Pavlič,Tina Sedej in Maja Sedej. Za-
vidljive rezultate na domačih in tujih 
tekmah pa dosegajo tudi naše mlajše 
tekmovalke.

Tako so na letošnjem državnem pr-
venstvu zelo dobre uvrstitve dosegle:
-  Lana Fornazarič je v kategoriji mlaj-

ših deklic osvojila skupno 2. mesto 
(premočno je zmagala v obveznih 
likih);

-  Polona Vižin je v kategoriji cici-
bank v obveznih likih osvojila 3. 
mesto in 8. mesto v kombinaciji; 

-  Clarissa Petarin je v kategoriji cici-
bank osvojila 5. mesto;

-  Taja Trop je v kategoriji cicibank 
osvojila 7. mesto;

-  Kaja Keber je v kategoriji mlajših 
deklic osvojila 4. mesto v prostem 
programu in 5. mesto v kombinaci-
ji; 

-  Eva Koler je v kategoriji mlajših 
deklic osvojila 5. mesto v obveznih 
likih in 6. mesto v kombinaciji. 

Veliko smolo je imela v najmlajši ka-
tegoriji Julija Zobec Urbančič, ki je 
ob zelo dobrih obetih tik pred držav-
nim prvenstvom staknila poškodbo 
in na državnem prvenstvu ni mogla 
nastopiti.

Ker pa tekmovanja niso vse in 
vsi v našem klubu uživamo v ko-

talkanju in njegovih čarih, so 
standardni del naše dejavnosti tudi 
športno kulturne prireditve, revijski 
nastopi, upodobitve pravljic na odr-
skih deskah... Skupaj s klubom Jolly 
iz Trsta smo izvedli igro-musical No-
tredamski zvonar in jo popeljali v gle-
dališko hišo v Novi Gorici. Med naše 
najuspešnejše projekte spada upodo-
bitev Ostržka. Predstavo smo izdelali 
v PDG in jo predstavili preko 3.000 
otrokom celotne severne Primorske. 
Kotalkanje je širši publiki odmaknjen 
šport. Z nastopom kotalkarjev v gle-
dališču je bilo kotalkanje predstavlje-
no na nekoliko drugačen, svež način. 
Kotalkarska predstava Ostržek je bila 
izredno lepo sprejeta med otroci in 
je navdušila s svojo glasbo, igranjem, 
sceno in kotalkanjem. Izredne uspe-
šne so bile tudi predstavitve Maček 
Muri, Košara Pravljic, Čarli in tovar-
na čokolade, Pismo Dedku Mrazu, 
Zimska pravljica in še bi lahko našte-
vali. 

Naši kotalkarji znajo pričara-
li tudi nekaj čarobnosti v zimskem 
času - na zimski plaži v Novi Gorici, 
so dekleta na drsalkah odprle drsal-
no sezono z božično zgodbo (posne-
tek si je možno ogledati na spletu). 

Naša največja tekmovalna priredi-
tev je mednarodni POKAL PERLA, ki 
jo tradicionalno prirejamo septembra 
v sklopu krajevnega praznika Solkana 
in praznovanja Mestne občine Nova 
Gorica. 

KK Perla Solkan  Nastop ŽPZ KOMBINAT 
v Solkanu

 Prejeli smo

30. soška regata

Gneča na startu

Večno mladi Aldo Rupel (zgoraj brez) v svojem šilcu.

Pozdrav prijateljem Zaslužena pašta (Vse foto: TG)

Letošnja novost: pivo za mirnejše veslanje

KKSE: odlični soorganizatorji in zmagovita 
(najštevilnejša) ekipa

Postanek ob okepčevalnem splavu v Podgori

Spoštovani, pišem v zvezi s član-
kom v 85. številki 1001-Solkanskega 
časopisa z naslovom Vladimir Makuc 
– ob 90-letnici solkanskega rojaka, 
umetnika. V njem je zapisano, da je 
»Mestna občina Nova Gorica žal za-
mudila ali spregledala, da bi leto 2015 
kot Makučevo leto namenila svojemu 
častnemu občanu (2011) in donator-
ju likovnih del Solkanu, pa tudi same 
otvoritve v Ljubljani se je udeležila le 
skromna delegacija MONG, Goriške-
ga muzeja in KS Solkan.« 

Zavedati se moramo, da je veliko 
ljudi in skupin, ki bi si zaslužili, da bi 
jim mestna občina posvetila posame-
zno leto. S tem, ko se za nekoga odlo-
či, še ne pomeni, da zanika ali odreka 
priznanje drugemu. V letošnjem letu 
je bila želja Društva primorskih arhi-
tektov, da se leto posveti Maksu Fa-
bianiju, podprta tudi z vseslovenskim 
prizadevanjem v tej smeri. 

Vladimirju Makucu smo neskonč-
no hvaležni za veliko gesto, ki izraža 
veličino človeka, ne le umetnika. Po-
klonili smo se mu ob različnih prilo-
žnostih, med drugim tudi ob odprtju 
razstave na Gradu Kromberk. In po-
klonili smo se mu tudi na omenjeni 
razstavi v ljubljanski Kresiji, z moje 
perspektive delegacija ni bila tako 
skromna. Podžupanja, predsednica 
in članica sveta KS. Svojci so bili zelo 
počaščeni in iskreno veseli. Ker mi je 
predsednica povedala, da je gospod 
Makuc zelo navezan na domač kraj, 
članica pa opogumila, sem si drznila 
spregovoriti tudi nekaj stavkov v na-
šem narečju, u sukenščini. Svojci in 
mnogi prisotni, tudi akademiki, so 
bili srečni in ganjeni do solz. Živahno 
razpoloženje se je nadaljevalo še dol-
go po odprtju kar na Stritarjevi ulici. 
Ana Zavrtanik Ugrin, 
podžupanja MONG

Kulturno društvo MePZ SLAVEC 
Solkan se je že večkrat izkazal tudi 
kot dober organizator dogodkov. V 
sodelovanju s krajevno skupnostjo 
Solkan je v nedeljo, 7. junija, prire-
dil koncert  ženskega pevskega zbora 
KOMBINAT, ki ga vodi zborovod-
kinja Mateja Mauri. Čeprav je sedež 
zbora v Ljubljani, je večina pevk s 
Primorske. Koncer je bil na pokri-
tem kotalkališču ob nekdanji karavli. 
Uvodna in pozdravna beseda je bila 
zaupana Vesni Bašin. 

Gostujoči ŽPZ Kombinat deluje od 
leta 2008, ustanovljen pa je bil prav 
na dan upora, 27. aprila. Takrat se 
je zbrala v ljubljanskem Rogu skupi-
na deklet, odločena, da bo prepevala 
pesmi upora z vsega sveta. Že mesec 
kasneje, v sklopu praznovanja dneva 
mladosti, so prvič nastopile pred ob-
činstvom. Trdo delo je prineslo uspe-
he in ponudbe za nove nastope. Od 
vsepovsod so začeli prihajati notni 
materiali, z glasbeno spremljavo je 
zbor dobil dodatno energijo. 

Credo pevskega kolektiva Kombi-
nat je, da v pesmih ohranja spomin 
na odločilne zgodovinske trenutke in 

Foto: Lorna Lovrečič

opozarja na pomen pokončne drže 
človeka in naroda takrat in vselej. 
Iz spoštovanja do vseh, ki so dvigni-
li glas, se borili in celo dali življenja 
obujajo pesmi, ki so hrabrile duha v 
bojih in uporih širom sveta. Pojejo jih 
v izvirnih jezikih, kot so bile pesmi 
napisane.

To niso le pesmi, so pretresljiva 
pričevanja vere v boljši svet za vse lju-
di. Žal današnji čas pozablja na člove-
ško dušo, v ospredju je tekmovalnost, 
uspešnost, videz, človekove pravice 
so v ozadju, vedno znova je potreben 
boj zanje. 

Za ljubitelje pesmi upora z vsega 
sveta je bil ta glasbeni  dogodek pri-
ložnost, da tudi sami pritegnejo k po-
znani pesmi, saj so bili kot poslušalci 
povabljeni k petju. Pevke, instrumen-
taliste in zborovodkinjo sta ob kon-
cu koncerta pozdravili predsednici 
krajevne skupnosti Solkan in MePZ 
Slavec mag. Darinka Kozinc in Olga 
Srebrnič. Uradnem programu je sle-
dilo druženje ob prigrizku, kar je bila 
tudi priložnost za sproščen prijatelj-
ski pogovor.
Tjaša Mišček
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Krajše in daljše

Zgodovinsko turistični 
itinerarij po Solkanu

K pisanju tega članka sem se spra-
vil bolj kot zapisnikar kot pa avtor. O 
idejah, ki jih predstavljam, govorimo 
že kar nekaj let, ob različnih prilikah, 
nekatere so že tudi izvedene. Moj na-
men jih je le povezati v šopek, ustva-
riti skupen projekt, za katerega bi za-
interesirali ne le Solkance in Krajevno 
skupnost, ampak tudi Mestno občino 
in odločujoče v njej. Projekt, ki bi ga 
lahko s pridom vključili v širše razvoj-
ne zamisli mesta in občine, Trajnostno 
urbano strategijo Nove Gorice, ki 
pravkar nastaja in v Projekt ureditve 
Soče na obeh straneh meje v okviru 
EZTS, Evropskega združenja za teri-
torialno sodelovanje, ki povezuje Me-
stno občino Nova Gorica in Občino 
Šempeter – Vrtojba na naši strani z 
Občino Gorica na italijanski strani. 
Hkrati bi lahko ta naš projekt pove-
zali tudi s Parkom miru na Sabotinu 
in nastajajočim parkom na Škabrijelu, 
obema bi lahko postal izhodišče in 
stična točka.

Projekt naj bi zajel itinerarij od 
spomenika padlim borcem ob Cesti 
IX. korpusa do solkanskega mosta, 
vsega dobra dva kilometra hoje v obe 
smeri z naslednjimi postajami:

1 spomenik padlim borcem  ob Ce-
sti IX. korpusa, zgrajen leta 1953 
po načrtih arhitekta Vinka Glan-
za, projektanta tudi novogoriške 
občinske stavbe, in s skulpturo 
priznanega slovenskega kiparja, 
solkanskega rojaka Borisa Kalina;  

2 obeležje solkanskim mizarjem na 
začetku Mizarske ulice, izdelano 
po lesorezu solkanskega slikarja in 
grafika Jožefa Srebrniča (1902 – 
1992), postavljeno leta 2008;

3 spominski zid o prvi pisni omem-
bi Solkana na Trgu Marka Antona 
Plenčiča, postavljen po načrtih ar-
hitekta Vinka Torkarja leta 2001; 

4 spominska plošča dr. Marku Anto-
nu Plenčiču na hiši Mizarska št. 1, 
na to zgodba o njegovem življenju 
in delu ter pomenu za razvoj so-
dobne medicine;

5 vodnjak – spomenik tisočletnici 
prve pisne omembe Solkana na 
Trgu Jožeta Srebrniča, zgrajen po 
načrtih Sadar Vuga Arhitektov leta 
2001; 

6 spominska plošča Solkanski čital-
nici na hiši Trg J. Srebrniča št. 6, 
zgodba o čitalništvu v drugi polo-
vici devetnajstega stoletja in o Sol-
kanski čitalnici, ustanovljeni med 
prvimi v Sloveniji, leta 1867;

7 solkanski kamniti ločni portoni, 
tipični primerki na Soški cesti št. 
8, 10 in 14 z vklesanimi letnicami 
nastanka v osemnajstem in devet-
najstem stoletju, dokaz bogate zgo-
dovine kraja pred katastrofalnim 
uničenjem v I. svetovni vojni;  

8 novi spomenik feldmaršalu Sveto-
zarju Borojeviću na zelenici pred 
blokom Soška cesta 22, ki naj vse-
binsko in vizualno povezuje tudi 
Sabotin in spomine na soško fron-
to v I. svetovni vojni;

9 zanimiva replika avstrijskega vo-
jaškega spomenika iz leta 1916 na 
travniku za hišama Soška 24 b in 
Soška 32;  

10 muzejski kompleks z zbirko, po-
svečeno solkanskim mizarjem in 
I. svetovni vojni, ki se jim bo pri-
družila še predstavitev zgodovine 
solkanskega mosta; 

11 solkanski most, 
12 avstro-ogrsko vojaško pokopališče.

Od otroštva se spomnim spomeni-
ka iz prve svetovne vojne, ki je bil na 
vrhu naše brajde nasproti nekdanjega 
dvorca Palača, kjer je zdaj solkanska 
obvoznica. Postavljen je bil na dnu 
kraterja, ki ga je povzročil topovski 
izstrelek. Avstro-ogrski vojak ga je po-
stavili 10. aprila 1916, torej nekako v 
času med 5. in 6. Soško ofenzivo, ko 
je kljub italijanskemu obstreljevanju 
avstro-ogrska vojska še obvladovala 
območje Sabotina, Gorico in Solkan. 
Spomenik je bil sestavljen iz zidane-
ga podstavka v obliki grobo sezidane 
odbite piramide, na katero je bil po-
stavljen naraven kamen iz apnenca z 
vklesanim napisom v nemščini. Napis 
se je glasil: »Von GRANATE gesprengt 
Aus den Lüften ich fiel im Kriegsjahre 
1916 am 10. April«, kar pomeni »Od 
granate zadet sem padel iz nebes v 
vojnem letu 1916 10. aprila.« Avtor 
napisa je nek Borzewicz, ki je priimek 
vklesal na konec besedila. Bil je verje-
tno slovanskega rodu, mogoče Poljak. 
Sam napis je pesniško sestavljen in 
nam ne ponuja jasnega odgovora za-
kaj je bil postavljen. Po eni domnevi 
naj bi bil to spomenik tam padlemu 
vojaku. Besedilo pa nam lahko tudi 
sporoča, da je kamen zaradi hudega 
obstreljevanja priletel iz vrha griča 
Huma ali pa celo iz Sabotina in je to 
tako fasciniralo vojake, da so kamen 
tako ovekovečili. Neposrednih foto-
grafij in zapisov iz časa prve svetovne 
vojne, ki bi lahko več povedale o ka-
mnu, žal ni.  Ko se je začela gradnja 
solkanske obvoznice sem spomenik s 
pomočjo Mavricija Miljavca in njego-
vega sina Boštjana (oba člana Društva 
K.u.K. IR 87 Solkan 1915-1917), raz-
drl in smo kamen z napisom zakota-
lili pod gradbišče obvoznice na tisti 
del travnika v bližini hiše, ki je bil 
izven gradbišča, kjer smo mislili, da 
je varen pred nepridipravi. Imel sem 
namreč načrt, da bom, ko bo gradnje 
konec, spomenik ponovno postavil na 
ustrezno lokacijo pod obvoznico, kjer 
zdaj stoji replika. Bil sem povsem mi-
ren, ker sem imel tudi pisni dogovor 
z gradbinci Primorja, da se vsak ob-
delan star kamen najden na posestvu 
pusti meni. Šlo je namreč za več stva-
ri, veliko je bilo tudi klesanega kamna 
grajskega vodnega stolpa-zbiralnika, 
ki so ga ob gradnji obvoznice podr-
li. Kamen je tam ležal več let. Prišel 
pa je september 2007, ko so gradnjo 
obvoznice zaključevali in so delavci 
čistili gradbišče. Takrat sem bil teden 
dni službeno odsoten in ko sem se vr-
nil, sem čez par dni opazil, da kamna 
ni več. Poklical sem delovodjo grad-
bišča in še nekaj drugih odgovornih 

Replika spomenika 
iz prve svetovne vojne

na Primorju. Imeli smo razgovor 
z delavci, ki so tam čistili. Zani-
mivo, da so delavci takoj vedeli za 
kateri kamen gre. Eden od njih je 
dejal, da so ga vrgli v temelje. Sam 
nisem razumel zakaj so sploh tam 
čistili, saj je bilo precej daleč od 
gradbišča. S tem se je za kamnom 
izgubila vsaka sled. Ostaja pa od-
prto vprašanje ali je kamen res 
končal v temeljih ali je bil odne-
sen kam drugam? Skratka – izgi-
nil je. Ob tem mi je bilo res hudo, 
saj je bil to del zgodovine našega 
posestva in hkrati celega Solkana. 
Ker smo se lani spominjali 100 let 
začetka prve svetovne vojne, sem 
se odločil, da bom postavil repli-
ko spomenika. O tem sem govoril 
tudi z arhitektom Tomažem Vugo, 
ki je zrisal mere za nov spomenik. 
V solkanskem kamnolomu sva 
dobila naraven kamen, v katere-
ga so pri kamnoseštvu Mužina iz 
Sela ročno vklesali enak napis. 
Julija letos sem sezidal piramidast 
podstavek za spomenik. Napis je 
enak originalu, kamen pa je malo 
drugačne oblike, saj je naraven, 
neobdalan, kot je bil tudi prvotni. 
Ko smo spomenik postavili, sem 
na podstavek vzidal konice dveh 
granat, kot so nekoč stale tudi na 
originalu. Nov spomenik je re-
konstrukcija starega, postavil sem 
ga kot trajen spomin in opomin 
na grozote prve svetovne vojne 
katere so poleg vojskujočih se vo-
jakov neposredno doživljali tudi 
solkanski rojaki. Kdor želi, si ga 
lahko pride pogledat. 
Jernej Vidmar

Kljub temu, da je od navedenih 
točk na itinerariju precej že zgrajene-
ga ali urejenega, bi bilo potrebno za 
čim bolj prijetno in skladno podobo, 
pa tudi zaradi zagotovitve funkcional-
nosti turistične poti, še precej urediti:

- odstraniti nagravžne reklamne 
jumbo panoje ob Soški cesti, ki kazijo 
urejeno podobo kraja, 

- poskrbeti za obnovo propadajo-
čih fasad nekaterih hiš ob ulicah, 

- urediti pločnike v nekaterih delih 
in jih po možnosti razširiti, 

- za kolesarje urediti vsaj oznake,
- prestaviti ekološki otok s smetnja-

ki ob Soški cesti in ta prostor nasproti 
bodočega Borojevićevega spomenika 
parkovno urediti in ga opremiti s pri-
merno Info točko,

- dokončati muzejski kompleks pri 
pokopališču (tudi z zbirko o solkan-
skem mostu), 

- dodatno urediti in obogatiti oko-
lico solkanskega mosta (nekaj je bilo 
urejeno ob stoletnici Bohinjske pro-
ge leta 2006, a premalo); predvsem 
manjkajo ustrezne pešpoti ob in pod 
mostom, boljša Info točka, počivali-
šča,

- urediti nov dostop do vojaškega 
pokopališča z dostopom izpod sol-
kanskega mosta po kamnitem  nasipu, 
v katerega bi lahko vpeli jekleno kon-
strukcijo s peš potjo, 

- to pokopališče povezati tudi proti 
jugu s potjo pod briškim mostom in 
omogočiti križanje železniške pro-

ge ali z nadhodom v sklopu novega 
postajališča ali z daljšo traso pod mo-
stom ob potoku Pahara do parkirišča, 

- urediti novo železniško postaja-
lišče ob parkirišču ob Soški cesti in 
tako ustvariti mini prometni terminal, 
na katerem se bo z vlakom srečeval 
mestni avtobus in bodo na razpolago 
parkirna mesta za osebna vozila,

- postaviti vse potrebne oznake in 
obvestila ter pripraviti gradiva za obi-
skovalce.

 
Torej še kar nekaj zahtevnih nalog, 

ki pa jih je možno realizirati postopo-
ma, le jasno končno sliko bi morali 
imeti že od vsega začetka.

Opisana pot bi se lahko vključila v 
urejanje območja Soče na obeh stra-
neh meje kot vzporednica poti tik ob 
strugi. Prav tako bi lahko bila tudi ena 
od smeri za kolesarje, posebno če bi 
uspeli zgraditi novo prečenje Soče za 
kolesarje in pešce pod solkansko hi-
droelektrarno in usposobiti (že zgra-
jeno) pot po desnem bregu Soče nav-
zgor do stare čuvajnice. S tem bi naš 
itinerarij fizično in vsebinsko povezali 
s parkom miru na Sabotinu, na Trgu 
J. Srebrniča pa s potjo miru na Ška-
brijelu.

Možnosti je torej ogromno in do-
kazujejo, da je naš kraj in širše okolje 
izredno zanimivo in bogato, a tega bo-
gastva do sedaj še nismo znali prav iz-
koristiti. Naj bo to izziv za v bodoče.
Tomaž Vuga

Krajše in daljše

Solkanci so že zgodovinsko pove-
zani z vodo, eni z deročo rečno, drugi 
s stoječo rečno, tretji pa z bazensko. 
Taka sta tudi Klemen Zavrtanik in 
Domen Koršič, učenca 7. razreda OŠ 
Solkan, ki sta že nekaj let člana Plaval-
nega kluba Nova Gorica. Fanta preži-
vita večino svojega prostega časa na 
bazenu, kjer v zimski sezoni trenirata 
4x tedensko, med poletnimi počitni-
cami pa imata treninge kar dvakrat na 
dan. Plavanje je namreč šport, ki že 
zelo zgodaj zahteva veliko treningov, 
truda in odrekanj (pohajanje, poči-
tnice, prosti vikendi,…), vendar se z 
vztrajnostjo in trdim delom ta odreka-
nja povrnejo z uspehom na tekmova-

Uspehi mladih 
plavalcev

njih in dobrimi rezultati. Fanta sta se 
celo poletje uspešno udeleževala raz-
ličnih tekmovanja, zaključek sezone 
pa je bilo letno državno prvenstvo v 
plavanju za mlajše dečke/ deklice, ki je 
potekalo od 25. do 26. julija na Rav-
nah na Koroškem. Klemen Zavrtanik 
je postal državni prvak v disciplini 50 
m prsno in 200 m prsno ter državni 
podprvak na 100 m prsno, Domen 
Koršič pa je imel celo sezono veliko 
težav z zdravjem in se kljub temu uvr-
stil med prvih 15 v svojih disciplinah 
(200 m in 400 m prosto). 

Fantoma čestitamo in želimo še ve-
liko uspehov na športni poti. 
Januša Stibilj

1. pohod na Škabrijel

Zbiranje udeležencev na vrhu

Pogled z vrha stolpa razkriva pisano druščino.

Pršut, sir, sukensko vino in piškoti za moč

Zadovoljni organizatorji (Vse fotografije: TG)
Ivo povzema vlogo Škabrijela med vojno 
vihro in hrabrost branilcev vrha

Recitator Matjaž Vidmar prebira pisma 
vojakov

Kresničke so zakukale

Ob petdesetletnici zaključka osnovne šole v Solkanu smo se zbrali takratni 
učenci osmega razreda. Pridružila se nam tudi naša takratna učiteljica Uršič 
Anica. Od učencev dveh razredov se nas je zbralo le dobra polovica, okrog 28. 
Preživeli smo prijeten večer v obujanju spominov na šolske dogodivščine, kar 
se je zavleklo pozno v noč. Ker oba razreda takrat nista šla na skupni izlet smo 
se dogovorili, da ga bomo priredili 29. septembra. 

Pol stoletja kasneje

Foto: Valter Pavlin

Solkanski mizar, Foto TG

Prenovljen spomenik. Zapis na izvirnem spomeniku.

Izvirni, izgubljeni spomenik. 
(Vse foto: Jernej Vidmar)
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Krajše in daljše Fotoutrinki

* Cena 129 € velja za osebna vozila s prostornino motorja do vključno 1.6 l, 149 € za osebna vozila s prostornino motorja nad 1.6 l in Transit Connect ter 169 € 
za Transit. Ponudba velja za osebna in gospodarska vozila starejša od 4 let. V ponudbo Motorcraft servisa niso vključeni ST in RS modeli, Ford Ranger, 
Ford Explorer in Ford Mustang. Ostala potrebna popravila se doplačajo posebej. Cena za menjavo prednjih ploščic velja za vozila Ka, Fiesta in Fusion. 
Slike so simbolične. Več na ford.si.

Izberite strokovno in cenovno 
prijazno servisno storitev.

Ford Motorcraft: KAKoVoSTNE IN UGodNE
SErVISNE STorITVE ZA VoZILA Ford, STArEJŠA od 4 LET.

Ford 
MoTorCrAFT 
SERVIS
Usposobljeni serviserji bodo 
opravili strokovni pregled vozila 
in menjavo olja, filtra olja ter 
zraka in tesnila ali čepa. Pri 
svojem delu bodo uporabljali le 
originalne nadomestne dele.

SAMO

129 €*

Ford 
MoTorCrAFT 
POPRAVILA
Poskrbite za varno zavorno pot 
z menjavo prednjih zavornih 
ploščic, ki tako kot ostala 
Motorcraft popravila, vključuje 
material in delo po ugodni ter 
vnaprej znani ceni. 

ŽE OD

89 €

Ford ServIS

Go Further

Za društvo RIRDS, ki ohranja 
zgodovino solkanskih mizarjev,  je 
september zaznamovan s tradicijo. 
Vsako leto, prvo nedeljo v mesecu, 
društvo organizira izlet na prireditev 
Magia del legno (Čarovnija v lesu) v 
italijanski  Sutrio. V Sutriu, pozna-
nem kolesarjem in smučarjem po bli-
žnjem Zoncolanu, so domačini razvili 
rezbarstvo in ga vključili v lokalno 
turistično ponudbo. Mednarodno po-
znana prireditev traja tri dni. Takrat  
mestece zaživi v duhu rezbarstva, 
obrtniki predstavijo svoje izdelke in 
rezbarsko orodje, rezbarijo na ulicah, 
prirejajo tečaje in,  tudi z domačo hra-
no, privabijo številne obiskovalce. 

Program je vključeval tudi ogled 
Muzeja kmečke kulture cesarske 
Furlanije v Aiellu, kjer so razstavlje-
na orodja, stroji in vse, kar se je na 
kmetijskem posestvu uporabljalo, 
skupaj z dokumenti iz tistega časa. 
Razstavljenih 22.000 kosov prikazu-
je vse potrebno za obdelavo zemlje, 
spravilo sena, pridelavo in predela-
vo žitaric, vina in mleka, tehtnice in 
uteži, transport, sviloprejstvo, tkanje, 
šivanje, vezenje, vzmetnice polnjene z 
ličkanjem in za bolj premožne z vol-
no, grelna telesa za postelje, nočne 
posode, shrambe za mesnine in hladil-
nike za led s Trnovega. Vsekakor gre 
omeniti tudi sončne ure: na dvorišču 
muzeja jih je 16, v samem kraju pa 
preko sto, in so rimske, srednjeveške, 
maroške... Muzej si lahko ogledate ob 
nedeljah med 9. in 18. uro, vstopnina 
2,50 evra po osebi.

Drugi postanek je bil namenjen 
Pušji vesi (Venzone), danes znani po 
pridelavi sivke. Stari del mesta, ki šteje 
1200 prebivalcev, je obdan z dvojnim 
obzidjem, znotraj katerega je kanal z 
vodo. Od dvanajstih stolpov stojita 
le še dva, saj je bilo naselje v potresu 
1976 hudo poškodovano. Obnova je 
trajala vse do leta 2007. Na portalih 
vrat se še vidijo oštevilčeni kamni. Od 
dveh cerkva je obnovljena le ena, cer-
kev svetega Andreja. Pod cerkvijo so v 
sarkofagih našli 42 mumij, danes jih v 
kapelici hranijo pet. Druga cerkev Ja-
neza Krstnika je, ker je v zasebni lasti, 
ostala porušena. Obnovljena mestna 
hiša s krilatim levom priča, da je do 
sem segala Beneška republika.

September je tudi mesec, ko rez-
barji predstavijo svojo čarovnijo v lesu 
na sedežu Krajevne skupnosti Solkan. 
Na otvoritvi razstave, 11. septembra, 
je predsednica KS Solkan, mag. Da-
rinka Kozinc, tudi sama po izobrazbi 
lesarka, dejala, da so solkanski mizarji 

Čarovnija v lesu

v izdelavi pohištva in intarzij dosegli 
pravo mojstrstvo. In to mojstrstvo, 
prežeto z ljubeznijo do  lesa, nadaljuje 
društvo RIRDS pod vodstvom Jožefa 
Markiča. Razstavljavci mehkobi in to-
ploti lesa, njegovi strukturi in lepoti 
barv dodajo malo svoje duše. Rezulta-
ti so čudoviti. 

Letos se je predstavlja 25 članov v 
kar 14 tehnikah. Obiskovalci so goto-
vo opazili, da je intarzija lahko nareje-
na tudi iz slame, da lepota duha zmeh-
ča celo kamen, z veliko znanja seveda, 
da glina, s tradicijo na Goriškem, kar 
kliče po gnetenju, da so odvržene plo-
čevinke lahko material za umetnika, 
ki prav v njih vidi potencial, da lahko 
z malo potrpežljivosti tudi iz drobnih 
koščkov nastanejo čudoviti mozaiki 
in da fotografovo izurjeno oko najde 
prav posebne detajle. V velike reliefe 
je svojo dušo vtisnil Miran Brumat, 
ki je poskrbel tudi za multimedijsko 
predstavitev Solkana.

Čestitke predsedniku RIRDSA, Jo-
žefu Markiču, Rajku Gorjanu za po-
stavitev razstave, vsem razstavljalcem 
in še veliko pozitivne energije.
Mira Bevc

Poletje TD Solkan

Prima I.E. Cesta IX. korpusa 96 tel.: 05 330 38 81 e-mail: servis@primaie.si
Nova Gorica d.o.o. 5250 Solkan fax: 05 330 38 84 www.primaie.si 

Vse foto: Vasja Podbršček

Divjina na pragu

Jutranja srečanja na Škabrijelu (Vse foto: Aleš Srnovršnik)

Vse foto: Marjan Polanc
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Krajše in daljše Krajše in daljše

Skupaj z vami uspešno in ponosno soustvarjamo soško zgodbo.
To je tudi naša zaveza za prihodnost.

 Iskrene čestitke ob solkanskem prazniku.

Otvoritev Poti miru na Škabrijelu

V nedeljo 20.9.2015 je Društvo soška 
fronta 1915-1917 v sodelovanju z Usta-
novo »Fundacija Poti miru v Posočju« in 
Mestno občino Nova Gorica pripravilo 
otvoritveni pohod po novem delu trase 
Poti miru od Alp do Jadrana, na Škabri-
jelu. Pot, ki povezuje nekdanja bojišča 
Soške fronte tako na slovenskem kot 
Italijanskem ozemlju, se razteza od Bov-
ške kotline do morja. Ob njej si je poleg 
številnih muzejev na prostem možno 
ogledati tudi muzejske in zasebne zbirke 
ter druge kulturno zgodovinske zname-
nitosti, predvsem pa uživati na številnih 
večinoma nezahtevnih pohodniških po-
teh, ki so pogosto speljane tudi mimo 
naravnih znamenitosti. 

Tako so člani Društva soška fronta 
v minulih mesecih tudi na Škabrijelu 
uredili in očistili nekatere zanimivejše 
ostaline soške fronte, mimo katerih so 
speljane markirane pohodniške poti. 
Postavljenih pa je bilo tudi osem večje-
zičnih informativnih tabel, ki s pomočjo 
zgodovinskih opisov, citatov iz vojaških 
dnevnikov ter fotografskega gradiva po-
skušajo predstavit vojno dogajanje na 
hribu.

Približno petdeset pohodnikov se 
je na ta hrib povzpelo iz Solkana in si 
med potjo proti Katarini ogledalo sledi 
strelskih jarkov, kavern in druge vojaške 
infrastrukture, ki so tudi po sto letih v 
naravi še vedno z lahkoto opazni. Med 
več krajšimi postanki sta člana društva 
soška fronta Marko Zavrtanik in David 
Erik Pipan pohodnikom lepo obrazloži-
la vojno dogajanje na tem področju. Na 
Katarini so si na eni izmed informativ-
nih tabel pohodniki ogledali tudi vojne 
fotografije tega območja ter prisluhnili 
odlomku iz vojnih spominov slovenske-
ga vojaka, ki se je tam boril. 

Po krajšem vzponu so si pohodniki 
naslednji postanek privoščili pri ma-
džarski piramidi v bližini kote 468 nad 
Bonetovščem. Leta 1918 so jo na tem 
mestu postavili v spomin na boje kra-
ljevega madžarskega 4. domobranskega 
pehotnega polka (Honved) iz današnje 
Oradeje v Romuniji. Eden izmed pri-
padnikov te enote je med boji na soški 
fronti napisal zelo ganljivo pesem, ka-
tere slovenski prevod je pohodnikom 
prebrala Teodora Komlenić, dijakinja 
novogoriške gimnazije. Vzpon do vrha 
je v prijetnem vzdušju hitro minil, vsem 
pa se je na vrhu prilegel krajši počitek, 
ki ga je večina izkoristila za občudovanje 
čudovitega razgleda. V bližini spomeni-
ka vsem na Škabrijelu padlim vojakom 

stoji tudi informativna tabla, na kateri so 
naštete vse pomembnejše vojaške enote, 
ki so se leta 1917 bojevale na tem hribu. 
Pot se iz vrha hriba nadaljuje ob ostan-
kih avstro-ogrskih obrambnih položajih, 
ki so bili speljani ob robu grebena, ki se 
spušča do Velikega hriba (kota 526). 

Prav na območju kote 526 se je ko-
nec avgusta 1917 manjši italijanski enoti 
uspelo ugnezditi v delu avstro-ogrskega 
strelskega jarka in zasesti dve kaverni. 

Tam so pohodniki prisluhnili pretreslji-
vemu opisu bojišča, ki ga je - le nekaj ur 
preden je ranjen padel v ujetništvo - v 
svoj vojni dnevnik zabeležil italijanski 
častnik. 

Z Velikega hriba so se pohodniki 
spustili do Prevale in ob kolovozu, ki pe-
lje proti Katarini prispeli do najprijetnej-
še točke pohoda, kjer so pripadniki treh 
zgodovinskih društev v avstro-ogrskih 
vojaških uniformah 2. gorskega strelske-

ga polka ter 17. in 87. pehotnega polka 
pričarali vzdušje v vojaškem taboru in 
poskrbeli, da se nihče ni vrnil lačen do-
mov. Na tem mestu sta pohodnike poz-
dravili tudi podžupanja MONG Ana Za-
vrtanik Ugrin in predstavnica Ustanove 

»Fundacija Poti miru v Posočju« Maša 
Klavora. 

Boji na Škabrijelu so se začeli takoj 
po padcu Sabotina in Italijanski zasedbi 
Gorice, avgusta 1916. Takrat so avstro-
ogrske enote, ki so se umaknile na levi 

breg Soče, zasedle nove položaje, ki so 
se spuščali z grebena Svete Gore in se 
preko Škabrijela in Katerine nadaljevali 
proti Vetrišču, Grčni in dalje preko Pa-
novca in Markovega hriba proti Kraški 
planoti. 

Najhujši boji, ki so zaradi svoje silo-
vitosti zahtevali grozljive izgube na obeh 
straneh, so potekali med enajsto italijan-
sko ofenzivo, zadnje dni avgusta in prve 
dni septembra 1917. 

V vrtincu najhujših bojev sta se na 
tem bojišču znašla tudi dva pretežno slo-
venska polka, celjski 87. pehotni polk in 
ljubljanski 2. gorski strelski polk, ki sta 
med boji utrpela zelo velike, skoraj 90 % 
izgube. Podobne izgube so utrpele tudi 
druge, tako avstro-ogrske kot italijanske 
vojaške enote. Zato ni nič nenavadnega, 
da se je 646 metrov visokega hriba med 
vojno prijelo ime »gora smrti«. 

Boj 87. pehotnega polka na Škabrijelu 
je v uradnem zgodovinopisju zabeležen 
kot najhujši boj katerekoli avstro-ogrske 
vojaške enote v celi prvi svetovni vojni. 
Za razliko od tega polka, v katerem so 
se borili večinoma Štajerci, so se v 2. 
gorskem strelskem polku borili tudi šte-
vilni Primorci in med njimi tudi nekaj 
domačinov iz Solkana in drugih bližnjih 
krajev. Ob prvi obletnici bojev na tem 
hribu, septembra 1918, je ta polk izdal 
spominsko brošuro z izborom fotografij 
s tega bojišča ter pohvalami raznih višjih 
vojaških poveljstev, ki jih je polk prejel. 
Vanjo so med drugim zapisali:

»S spoštovanjem bi se hoteli spomni-
ti na tiste, ki jim ni bilo več naklonjeno, 
da bi skupaj naredili zmagovalno potezo 
proti zahodu, njihovo junaštvo in žrtvo-
vanje pa so pomagali k uspehu zmage. 
Ležijo zasuti v granatnih lijakih, jamah 
in kavernah po hribu in nihče ne bo več 
našel njihovega zadnjega počivališča. Za 
vse njih je hrib v celoti spomenik.«
Erik David Pipan

David Erik Pipan, avtor zgodovinskih vsebin na informativnih tablah, med predstavitvijo 
vojnih dogodkov pri madžarski piramidi.

Za vzdušje vojaškega tabora so poskrbeli člani zgodovinskih društev IR17 iz Ljubljane, IR87 iz Solkana in 
Društva soška fronta iz Šempetra. (Vse fotografije: Andrej Šušmelj)

Pohodniki med poslušanjem vojnih zapiskov Fernanda Caponeja, ki jih je prebrala dijak-
inja novogoriške gimnazije prebrala Teodora Komlenić.

 Podžupanja MONG Ana Zavrtanik Ugrin med pozdravnim nagovorom 
udeležencem pohoda.

Pomen in namen Poti miru od Alp do Jadrana je predstavila Maša Klavora iz Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju«.
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Rok Boltar in „njegov“ muzej
Intervju

Vsi solkanski otroci, ki so šli kdaj 
po dežju na Kekec, so se domov vrnili 
s kako svinčenko ali „patrono“, ki jo 
je voda prinesla na plano. Svinčenke 
s(m)o otroci topili in zlivali v vodo, da 
bi tako dobili umetniške male plastike, 
naboje pa razstavljali in zažigali streli-
vo. Tudi Rok Boltar je tako začel svojo 
zbirateljsko pot, ki je pod budnim vod-
stvom očeta Jordana kmalu prerasla 
v odgovorno in sistematično iskanje 
predmetov, povezanih s prvo svetovno 
vojno na naših tleh. Najdeni predmeti 
so z leti prerasli v zbirko, postavljeno 
na ogled v domači kleti, ki pa je kmalu 
postala premajhna in neprimerna. Ob 
prizadevanju KS Solkan in podpori 
MO Nova Gorica je septembra letos 
zbirka prerasla v muzej, odprt v prvem 
nadstropju hiše na Goriščku, ki gosti 
že muzejsko zbirko Stara solkanska 
delavnica. In kdo bi lahko bil boljši vo-
dič po muzeju kot Roka sam? Tokratni 
intervju smo prav zato zastavili malo 
drugače, kot sprehod med muzealija-
mi. Prav na vhodu nas pozdravita fo-
tografiji predvojne Gorice s tramvajem 
na Gosposki ulici in Travnikom, takoj 
nad njima pa je panoramski posnetek 
s Škabrijela z eksplozijami vsepovsod, 
kar je v fotograf ujel s širokokotnim 
objektivom. In že stopamo v svet voj-
ne, ki ga odpira debela italijanska gra-
nata.

S takšni granatami kalibra 280 mm, 
katerih domet je bil 14,6 km, so Italija-
ni streljali s kraškega roba proti Gorici 
in Sabotinu; kot vemo, so imeli zanje 
na voljo dva topa. Našli smo jo zako-
pano, pol metra globoko, z odstranje-
nim eksplozivom, vendar z medenino 
in kotlovino. Na stopnicah so še tri 
granate, najdene na Vodicah, v Biljah 
in Brdih. V okensko odprtino smo na-
mestili zaboj avstrijskih ročnih granat, 
imenovanih štilerce, ker so imele dolg 
štil oziroma ročaj. Tu pa smo že pri 
žičnih ovirah, med katerimi izstopajo 
železni drogovi, zviti v spiralo, ki so jih 
imenovali svinjski rep.

V nadstropju nas najprej pozdravi 
presvitli in ljubljeni cesar Franc 
Jožef in moramo se odločiti, kam 
bomo najprej zavili. Kam bi nas 
usmeril ti?

Priporočam ogled v smeri urinega 
kazalca, pri čemer prvi prostor pred-
stavlja fronto. Odpira ga serija granat 
manjšega kalibra obeh armad, ki so 
bile najpogosteje uporabljene, saj so 
lahko v kratkem času izstrelili veliko 
število projektilov. Veliki topovi so po-
trebovali ogromno ekipo vojakov, tudi 
do petdeset ljudi, veliki možnarji celo 
sto, pri majhnih pa so bili dovolj trije. 
Ti topiči so bili postavljeni v baterijah 
in so imeli večjo učinkovitost. Poseb-
nost so granate z nekakšnim pokrovč-
kom ali padalcem, za katerega dolgo 
časa nismo vedeli, čemu služi. Teorij je 
več. Nesporno gre za oviro, ki skrajša 
domet in spremeni kot leta granate, ki 
se potem obnaša kot minometna mina 
in ima večji razdiralni učinek. Glede na 
to, da je takih granat malo, je spreje-
mljiva tudi razlaga, da so z njimi ho-
teli zavesti nasprotnika. Če so namreč 

prve salve izstrelili s takimi granatami 
krajšega dosega, so poveljniki na drugi 
strani mislili, da je sovražno topništvo 
daleč in so zaukazali napad, s tem pa 
izpostavili vojake običajnim granatam, 
ki so letele dlje.

Sledi prizor fronte, zatišja po 
spopadu z ostanki orožja na 
bojnem polju...

Čeprav smo sprva mislili postaviti 
vse eksponate v vitrine, smo se na kon-
cu odločili za ta droben izsek bojišča. 
Kamenje je s Sabotina, po njem pa je 
nekaj italijanskih in nekaj avstrijskih 
predmetov, od nabojev do čevljev, gra-
nat, žičnih ovir, klešč za razrez bodeče 
žice... Tu, na drugi steni, pa imamo 
najprej zbirko ročnih granat: avstrijske 
so v vitrini, italijanske zgolj na polici, 
da sem jih na ta način malo ločil, da 
jih lažje primerjamo. Tu vidimo tudi 
ampulo, ki je bila nameščene v take 
granate kot je tista pri vhodu, kalibra 
210 mm, v kateri je bil strupen plin, v 
glavnem zadušljivi fosgen. 

Ročne granate se močno 
razlikujejo. Ali to pomeni, da so 
med vojno razvijali nove modele?

Napredek je zagotovo bil. Med pr-
vimi italijanskimi so granate besozzi, ki 
so pogosto zatajile, tako da so njihovo 
proizvodnjo opustili. Najbolj znane 
italijanske granate so SIPE (Società ita-
liana prodotti esplodenti), bilo pa je še 
več drugih modelov, ki so jih patentira-
le in proizvajale različne tovarne. Veči-
na teh granat, tudi avstrijskih, je imela 
zažigalno vrvico, ki se je hitro navlažila 
in granata je postala neuporabna. Gle-
de tega je bila bolj zanesljiva granata 
BPD (Bombrini Parodi Delfino), ki jo 
je vojak aktiviral z udarcem po trdi 
podlagi, na primer skali. 

Tu pa imamo že plinske maske. 
Med avstrijskimi in italijanskimi je 
kar velika razlika...

Avstrijska in nemška vojska sta imeli 
maske s filtrom, italijanske so bile zgolj 
z gazo, ki so jo prepojili z vodo, in ki 
so lahko zaustavile zgolj kak solzivec, 
ne pa fosgena ali klora. Avstrijske so 
lahko zadržale skoraj vse bojne pline, 
vojak pa je imel zraven še rezervni fil-
ter, da je prvega zamenjal.

Kako so se vojaki pripravili na 
obrambo pred plini? So v začetku 
sovražnikovega napada že imeli 
za vsak slučaj maske na obrazu?

Niti ne. Plinskih granat ni bilo iz-
streljenih toliko kot eksplozivnih, ra-
zen seveda v Bovcu ob začetku zadnje 
soške bitke. Običajna strategija je bila, 
da so na nekaj deset eksplozivnih iz-
strelili eno plinsko. Vojaki so se nava-
dili, da so opazili, kdaj granata, ki pri-
frči v njihovo bližino, ne eksplodira, 
ampak da iz nje nekaj uhaja. To je bil 
znak, da si morajo nadeti masko.

Tudi bajoneti so zelo različni, eni 
dolgi kot sablje, drugi prav kratki. 
Zakaj take razlike?

Bajoneti so bili sprva zelo dolgi, 
prirejeni še za spopad dveh armad, ki 

korakata ena proti drugi, na odprtem 
polju. Za vojskovanje z izčrpavanjem 
in napadi iz strelskih jarkov so bile te 
dolžine neprimerne. Tu vidimo tudi 
italijansko predelavo dolgih bajonetov 
tipa vetterli v krajše, obenem pa so do-
bili še material za nož!

Tu vidimo tudi čevlje: dobro 
ohranjene, glede na to, kaj vse so 
doživeli in preživeli! Kako so bili 
vojaki obuti?

Zagotovo gre za ostanke boljših če-
vljev, s podplatom iz več plasti usnja, 
šivanimi in lepljenimi, obenem pa še 
podkovanimi. K čevljem so sodile še 
gamaše, ki so ščitile vojake tako pred 
snegom kot dežjem.

Ko se obrnemo proti cesti, smo 
ponovno pri orožju, naprej pri 
granatah.

Tu imamo več primerkov tako itali-
janskih kot avstrijskih granat. Vidimo, 
da se kalibri za malenkost razlikujejo, 
običajno le za milimeter, med njimi 
pa so tudi take daljše, ki so jih Italija-
ni pravili prolungate. Tudi te so lahko 
polnili tako z eksplozivom kot z ampu-
lami za bojni plin.

In že smo pri pištolah. So sodile v 
redno opremo vsakega vojaka ali 
zgolj oficirjev?

Oficirji so imeli pravico do kratko-
cevnega orožja tu pa vidimo tudi male 
kalibre, ki so bili nekakšna modna 
muha: vojaki so jih lahko kupovali kot 
spominek in tudi za prestiž. V boju, 
razen na prav blizu, mu zagotovo niso 
kaj prida koristile.

Kaj nam lahko poveš o teh 
šaržerjih, škatlicah za vlaganje 
nabojev?

Tu imamo strelivo za puške, pišto-
le in mitraljeze, naboji pa so bojni ali 
vadbeni, celo leseni. Ostankov tega je 
še ogromno po bivših bojiščih. Never-
jetno koliko municije je bilo znošeno v 
hribe nad Sočo!

Ste dobili podatek o tem, kako 
oziroma koliko je znašala 
običajna vojakova oborožitev?

Avstrijski vojak je imel štiri fišeklje, 
nabojnice, v vsaki nabojnici dva šaržer-
ja, v vsakem šaržerju pet patron, kar 
pomeni, da jih je imel skupaj štirideset 
za pasom, mogoče pa še kaj v nahrb-
tniku. Italijanski vojaki so imeli prav 
tako štiri nabojnice, vendar s štirimi 
šaržerji s po šestimi patroni, torej 96 
nabojev. Logisti so skrbeli, da je zalo-
ga prihajala pravočasno do prve bojne 
črte. Tu imamo tudi zaboje, ki so služili 
za prenos streliva.

Med vsem tem strelivom je našla 
mesto tudi vodna tehtnica; kaj 
ona tu počne?

Zagotovo sodi v čas vojne, je iz 
leta 1917, ne vemo pa še, če je bila na 
kakšni ladji ali je služila za postavitev 
topa v raven položaj.

Čelade in kape – tudi tu so modeli 
različni...

Italijani so imeli zelo tanek pleh, ki 
ga je predrl že vsak kamenček, Avstrijci 
pa so v glavnem sprejeli model nem-
ških čelad, ki so nudile boljšo zaščito. 
Velika redkost je čelada berndorf, ki 
so jih začeli izdelovati šele leta 1917; 
jaz sem jo dobil leta 2000 na Fobškem 
kalu.

Kar tudi piše na listku, ki spremlja 
eksponat. Katere terene najpog-
osteje obiskuješ, kje imaš najbolj 
prečesan teren?

Najpogosteje sem v okolici Solkana, 
po Sabotinu, Vodicah, Sveti gori, Ška-
brijelu, in seveda v zaledju proti Čepo-
vanu, Nemcem...

So pobočje Sabotina proti 
Štmavru že dobro prečesali itali-
janski zbiratelji in ali imate zdaj, 
po šengenski meji, dostop do 
tega območja tudi vi?

Italijanski zakoni so ostrejši od na-
ših, čeprav se tudi pri nas, brez dovo-
ljenja lastnika, ne sme z detektorjem 
šariti po njegovi posestvi. Prav tako si 
ne sme nihče prisvojiti neeksplodiranih 
bojnih sredstev. Jaz si ne bi nikoli dovo-
lil sam preko meje. Imam pa prijatelja 
iz Belluna, ki ima dovoljenje za iskanje, 
in sem ter tja me povabi in se skupaj 
odpraviva v raziskovanje. Italijani pa 
kar zahajajo v naše kraje in zagotovo 
so več odnesli oni iz naših krajev kot 
mi iz Italije.

Zbiranje torej ohranja svoj čar.
Ne samo to, vse več nas je. Jaz sem 

začel leta 1994 in takrat je bilo od Bov-
ca do Kopra kakih trideset iskalcev z 
detektorjem, zdaj pa je to prava modna 
muha. Jaz iščem z detektorjem od leta 
1997.

Ko takole opazujem tvojo zbirko 
vsega tega orožja, škatel, pribo-
ra, kosov oblek, vojaške hrane... 
si kar težko predstavljam, kaj vse 
je bilo v pogonu, da so fantje na 
fronti dobili pravočasno potrebni 
material za preživetje in bojevan-
je. Vojna je res izjemno požrešna 
„panoga“...

In vse je delovalo. Tovarne so spre-
minjale dejavnost, se prilagajale vojnim 
razmeram. Prilagajale pa so tudi svo-

Pravzaprav sem na novem 
začetku. Še vedno sem 
na terenu, še vedno kaj 
najdem, še vedno mi 
kaj prinesejo, podarijo.  
Pričakujem, da bodo stiki 
z obiskovalci  botrovali 
nadaljnjim širitvam in 
poglabljanju znanja, 
saj bo še več ljudi vedelo 
za nas.

je izdelke. Na začetku so imele vsega 
dovolj, vključno z barvnimi kovinami. 
Poglejte te svinčenke, ki so bile le spr-
va zares iz svinca, nato pa so postale 
železne krogle, kasneje so bile polnitve 
še bolj preproste, toda tudi bolj smr-
tonosne. Tu imamo nekaj prerezov 
granat, tako da se lepo vidijo različne 
polnitve.

Ob četrti steni so puške, tudi te 
zelo različne. 

Med najstarejšimi avstrijskimi pu-
škami je mannlicher 1888, nato 1890 
in M95, ki so ga uporabljali do konca 
vojne. Kot lahko vidimo, so uporabili 
vse, kar je bilo na zalogi. Manjka mi 
werndell na en sam naboj, ki so jo upo-
rabljali v glavnem vojaki na straži. Pri 
italijanskih je tu veterli 1870, potem 
carcano 1891, prav poseben primerek 
pa predstavlja model iz leta 1915, ki 
je bil rojen kot puška z dolgo cevjo, 
vendar ga je nekdo skrajšal in v drugi 
svetovni vojni je bila v rokah partizana 
iz Malovšč! Številne puške, tudi av-
strijske, so služile obe vojni!

Pojdiva še do vitrine sredi sobe. 
Tu so najprej že omenjene avstri-
jske ročne granate, pa še mar-
sikaj drugega...

Pri ročnih granatah je zanimivo, 
da so najmanjše, jajčkom podobne M 
17 (Eierhandgranate) zaradi močne-
ga eksploziva tudi najbolj učinkovite. 
Najbolj pogoste so bile koruze, pol-
njene z amonalom, ki so rade zataji-
le, še zlasti v vlagi. Potem imamo tu 
pasje granate, ki so služile za streljanje 
s topiči 37 mm, v glavnem iz enega 
v drugi strelski jarek, ki so bile mno-
žično uporabljene, čeprav so že pri 
rokovanju rade eksplodirale in ki so 
zato povzročile številne žrtve na obeh 
straneh, pa tudi med zbiralci. Ne sme-
mo pozabiti, da je lahko na zunaj še 
tako rjasta granata na znotraj še ve-
dno brezhibna, torej eksplozivna. Ni 
sicer tako občutljiva, da bi eksplodi-
rala na dotik, toda ob požaru, kot je 
bil pred leti na Sveti gori, kjer sem bil 
tudi jaz kot prostovoljni gasilec, jih je 
vsak dan nekaj eksplodiralo.

In kaj narediš ob taki najdbi?
Običajno jih zberem na kup, ki ga 

seveda dobro skrijem, in ko se jih ne-
kaj nabere, pokličem pirotehnike, da 
jih pridejo iskat. Če bi za vsako klical 
na 112, bi bilo teh klicev preveč. 

V spodnjem delu vitrine vidimo 
konzerve hrane. Tudi te so sodile 
k vojakovi opremi.

Vojaki na fronti niso nikoli vedeli, 
kdaj bo sovražnik sprožil napad, tako 
da so bili v stalni pripravljenosti, torej 
tudi opremljeni s konzervirano hra-
no. Kot lahko vidite, so bile, odvisno 
od namena, italijanske konzerve zelo 
različne. Ene so za bile ribe, druge za 
oljčno olje, tretje za meso. Avstrijske 
konzerve so bile navzven enake, lah-
ko pa so vsebovale ragu, ragu s fižo-
lom in podobno. Redko so dobili kaj 
drugega. 

Ogled prve sobe se s tem 
zaključuje, pojdiva torej v drugo. 
Kaj nas čaka tam?

Če je v prvi sobi fronta, je v drugi 
bolj zaledje, ki ga dopolnjujejo voja-
kovi osebni predmeti. V prvi vitrini so 
gumbi, nato prstani, ki so si jih voja-
ki često sami izdelovali s topljenjem 
šrapnelskih glav, narejenih iz cinka. 
Najbolj zaslužni vojaki, predvsem ofi-
cirji, so od princa Evgena dobivali kot 
priznanje prstane s črko E, narejene iz 
železa. Železne prstane so dobili tudi 
tisti, ki so zlato darovali državi; na njih 
je bilo izpisano geslo „železo za zlato“! 
Potem imamo rozete, ki so bile na vo-
jakovi kapi, in ki predstavljajo mono-
gram cesarja. FJI pomeni Franc Jožef 
I, K je za Karla, ki ga je nasledil. Na 
rozetah ogrskih vojakov je monogram 
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izpisan v drugačnem vrstnem redu, IFJ 
- I. Ferenc József. Potem so tu značke 
različnih regimentov in bojišč: teh je 
bilo več kot 1.600 in prodajali so jih 
kot nekakšne spominke. Značka s so-
ške fronte je stala 4 krone in pol, kar 
je bilo za tiste čase kar precej denarja! 
Potem imamo tu značke za planinske 
enote, pa za topničarje, za mitraljezce, 
telegrafiste, saniteto, pionirje. Potem 
imamo matrikolo, torej vojakovo iden-
tifikacijsko ploščico, ki je bila nekakšna 
škatlica, v kateri so bili lističi z vojako-
vimi osebnimi podatki in izvlečkom 
zdravniškega kartona, pa tudi podatek 
o tem, koga obvestiti, če se mu bi kaj 
zgodilo ali če bi padel na fronti. Vsak 
vojak je imel dve matrikoli, eno okrog 
vratu in drugo všito v uniformi.

Tudi ure si našel?
Pravzaprav sem dve dobil v dar, eno 

pa sem našel pri Plavah, na Prižnici. 
Vojaki so imeli žepne, pa tudi že zape-
stne ure.

In ponovno se lahko malo 
načitamo, tokrat predvsem o  
6. soški bitki, kateri je, če se ne 
motim, muzej prvenstveno na-
menjen. Zakaj ta odločitev?

Hm, zbirko sem res poimenoval 
6. soška bitka in Solkan v 1. svetovni 
vojni, čeprav sta za naš kraj pomemb-
ni tudi deseta, ko je padla Sveta gora, 
in enajsta, ki jo je zaznamoval poskus 
Italijanov, da osvojijo Škabrijel. Za naš 
kraj je bila najbolj usoda šesta, ko so 
Italijani uspeli priti na Sabotin in osvo-
jiti Gorico, umikajoča se A-O vojska pa 
je porušila solkanski most in se utrdila 
po grebenih na desnem bregu Soče. 
Solkan se je tako znašel vmes.

K zaledju sodijo tudi menažke, 
vojakove največje prijateljice...

Seveda. Tu imamo tako avstrijske 
kot italijanske. Avstrijske so bile sprva 
okrogle, kasneje so jih zamenjale bolj 
ploščate, vedno pa so bile emajlirane, 
kar je omogočalo boljše čiščenje in 
torej večjo higieno. Je pa bil pribor v 
glavnem železen, le oficirski je bil me-
deninast. 

In že smo pri verjetno največjem 
eksponatu, ležišču za poljsko 
bolnišnico.

Tako je; dobili smo ga v dar od mo-
žakarja iz Sedovca in je italijanski, ki 
pa se prav v ničemer ne razlikuje od 
avstrijskih. No, naprej imamo čutari-
ce obeh vojska, med katerimi izstopa 
italijanska lesena, model guglielminetti 
1867. Avstrijci so imeli več modelov. 
Manjše so bile za konjenico, večje za 
pehoto. Lahko so bile emajlirane, dru-
ge ne, emajli so bili različnih barv...

Derez imaš kar lepo zbirko!
Ja, kaže, da je bilo nekoč več sne-

ga, tako da smo dereze dobili celo na 
Krasu.

Stekleni predmeti...
No, tu imamo steklene ampule za 

zdravila, črnilnike, manjše steklenič-
ke, steklenice za mineralno vodo, za 
vino, za liker, za pivo... Slednje so med 
zbiralci najbolj zanimive, kar so bile iz 
pihanega stekla in z napisom pivovar-
ne v reliefu. Zraven imamo nožke, ki 
so si jih vojaki sami izdelovali ali si jih 
kupovali, saj niso bili del uradne opre-
me.

Potem imamo trobenti, tako av-
strijsko kot italijansko, bersagliersko, 
oficirske sablje, poljski telefon tipa Eri-
csson 1911, ki ga je izdelovalo avstro-
ogrsko podjetje Deckert & Homolka, 
častniške bajonete, tu je še sanitetna 
mačeta, ki sem jo dobil lani v Čepo-
vanu, ki je služila za hitre amputacije. 
V zbirki imamo kar nekaj bokserjev 
in buzdovanov, ki so jih uporabljali za 
spopade od blizu: najpogosteje naj bi 
z njimi pokončali sovražnika, ki ga je 
omamil bojni plin. Naj povem, da so 
bokserji in buzdovani sodili v prepo-
vedano orožje; če so vojaki s t oboro-
žitvijo padli v sovražnikove roke, so 
končali pred strelskim vodom.

Nato so tu italijanski drobni pred-
meti, odlikovanja, pasne sponke... Sle-

dnjih je zelo malo, ker so jih nikljali, 
tako da so se kar bleščale, in vojaki so 
bili  lahka tarča ostrostrelcev, zato so 
jih kasneje ukinili. Avstro-ogrske spon-
ke so bile iz manj opaznega materiala, 
zato so jih vojaki uporabljali ves čas 
vojne. Imamo tudi rusko sponko, saj 
ruski vojni ujetniki niso gradili samo 
ceste čez Vršič, ampak tudi po Trno-
vsko-banjški planoti in še marsikje 
drugod.

Kam pa te tračnice, ki so tu na 
tleh?

Tudi tračnice sodijo v frontno za-
ledje. Našli smo jih v okolici Čepova-
na in so bile del ozkotirne železnice, ki 
je služila za povezavo med postajami 
žičnic, s katerimi so dovažali material 
iz doline na bojišče.

Luč naj bo – petrolejke so tudi v 
tvoji zbirki.

Seveda, uporabljali so jih predvsem 
v kavernah, saj so sicer pazili, da z lu-
čjo ne bi izdajali svojih položajev in 
premikov. 

Medalj ti prav tako ne manjka!
Tu imamo izključno avstro-ogrska 

odlikovanja, ki so jih vojaki dobivali 

„Sem zdrav in se mi dobro godi“, vo-
jak pa se je pod to le podpisal.

Nekaj slik nam omogoča primerja-
vo istega kraja pred, med in po vojni. 
Vidimo tudi, da so za obnovo upora-
bljali delavce od drugod, tako iz Bosne 
kot celo iz Afrike.

Predvidevam, da se se postavitv-
ijo zbirke oziroma z odprtjem 
muzeja tvoje iskanje in razisko-
vanje ni končalo!

Kje pa, pravzaprav sem na novem 
začetku. Še vedno sem na terenu, še 
vedno kaj najdem, še vedno mi kaj pri-
nesejo, podarijo. Poleg tega bo zdaj več 
vodenj po zbirki: dnevi, ko bo muzej 
odprt za javnost, bodo objavljeni na 
spletni strani. Pričakujem, da bodo tudi 

ob raznih cesarsko-kraljevih jubilejih, 
za hrabrost, za zasluge...

In tako sva počasi prišla do zad-
nje sobe. Katera je tu rdeča nit?

To sobo smo mislili posvetiti be-
gunstvu, imamo tudi seznam padlih 
vojakov, po rodu iz Solkana – teh je 
bilo 68. Tu imamo tudi razne brošure 
za vojake, zemljevide, maketo bojišča 
s premiki fronte na odseku Sabotin-
Sveta gora-Škabrijel, družinske listine, 
sliko pirotehnikov iz leta 1925, razne 
spominke. Tu je tudi zbirka ampul z 
morfijem in jodom, ki sem jih dobil 
med izkopavanjem pri Dermoti, kjer je 
bila poljska bolnišnica. Nekaj se mi jih 
je razbilo, nekaj je še celih. Pa škatlice z 
bonboni in držaji, ki jih, vsaj nekatere, 
še danes izdelujejo. Tu je še nekaj slik, 
razglednic, časopisov in revij, dopisnic, 
ki so imele v desetih jezikih napisano 

ti stiki botrovali nadaljnjim širitvam in 
poglabljanju znanja, saj bo še več lju-
di vedelo za nas in nam odstopilo kak 
predmet, sliko, dokument, lahko tudi 
zgolj njegovo kopijo. Na steni visi opis 
boja na koti 464, kjer je deset vojakov 
pod vodstvom Maksa Peterlina s smo-
trno uporabo granat prelisičilo deset-
krat večje število italijanskih vojakov, 
da so se predali, za kar je Peterlin dobil 
zlato odlikovanje; kopijo dokumenta 
smo dobili v dar od njegovih sorodni-
kov, ki še hranijo originale. Prepričan 
sem, da bo tega odslej še več.
Toni Gomišček

PS Jordan in Rok Boltar se za 
pogostitev ob otvoritvi muzejske 
zbirke zahvaljujeta Ošteriji Žogica 
(pasulj), Pekarni Brumat (kruh) in 
kmetiji Kosovel iz Črnič (vino). 



25. september 20151001- solkanski ~asopis14 151001- solkanski ~asopis25. september 2015

Otroški vrtec v Solkanu
Obledele fotografije Obledele fotografije

Prvi otroški vrtec na Goriškem je 
bil ustanovljen v Gorici leta 1858. 
Pobudnik je bil Govanni Luigi Filli, 
publicist, urednik in pripovednik. 
Kot osnovnošolski učitelj je služboval 
v Gorici, Ljubljani in Gradcu. Stroške 
obratovanja tega vrtca je v glavnem 
krila grofica Sofia Coronini von Cron-
berg. Leta 1872 je bil sprejet zakon o 
otroških vrtcih, ki je dal možnost za 
ustanovitev prvega slovenskega vrtca, 
kar se je zgodilo leta 1883. Takrat so 
imeli Italijani v Gorici že 5 vrtcev. 
Družba Sv. Cirila in Metoda je leta 
1887 podprla ustanovitev sloven-
skega  vrtca v Podgori, leto kasneje 
v Pevmi, leta 1892 v Ločniku, leta 
1896 so odprli še en vrtec v Podgori, 
saj je bilo veliko staršev zaposlenih v 
tamkajšnji tekstilni tovarni, leta 1899 
v Devinu, 1909 v Krminu in leta 
1911 v Gorici na Blančah. Primorski  
slovenski izobraženci  in domoljubi 
so se nedvomno trudili v teh krajih 
pritegniti slovenske otroke k vzgoji in 
izobraževanju v materinem jeziku, ki 
naj bi bili protiutež vedno večji itali-
janski asimilacijski politiki.

Iz zapisanega se da razbrati, kdo 
so bili pobudniki in navdušenci za 

odprtje vrtca. Takratni predpisi so 
določali, da lahko vrtec ustanovijo 
dežela, šolski okraj, občine, društva in 
zasebniki neoporečnega imena. Tako 
so v Solkanu v ta namen ustanovili 
društvo Šolski vrt, ki naj bi skrbelo 
za nemoteno delovanje vrtca. Nosil-
ca pobude sta bila profesorica Marija 
Makuc iz Solkana, po rodu Nemka, 
in njen svak profesor Janez Makuc, 
ki sta začela zbirati in vpisovati člane 
za ustanovitev odbora. Prva vrtnari-
ca, kar je bil takrat ustaljen izraz za 
vzgojiteljico, je bila Marjetica Koršič. 
Po nekaterih drugih virih naj bi bila 
prva vrtnarica Katarina Jajac, kar pa 
po arhivskih podatkih ni potrjeno.

Iz članka v časopisu Soča št. 32 z 
dne 18. 3. 1911 se da razbrati, da je 
imelo omenjeno društvo deset let po 
odprtju vrtca 105 članov, ki so tudi s 
prispevki pomagali pri njegovem de-
lovanju. Vrtec je bil nameščen ob pa-
lači Riccabona¹, ki je stala v zdajšnji 
Šolski ulici št. 10 (danes  pri Koršiču 
in Grosarju,  po domače pri Miško-
vih, ker je imel gospodar Bitežnik 
Alojz par volov, in ta bolj pridnega je 
klical Miško). Ta palača je bila v 1. 
svetovni vojni povsem porušena. Na 

njenem mestu so danes hiše št. 8,  10, 
14 in Med ogradami 3 a.  

Vrtec je imel učilnico, telovadni-
co in stranski prostor. Otroke so 
sprejemali v vrtec v starosti od treh 
do šest let. Pretepanje otrok je bilo 
strogo prepovedano in za vrtnarico 
nečastno. Kot vrtnarici (vzgojiteljici) 
se omenjata Kristina Batistič in Ivana 
Koršič (Marjetica). Vrtec se je vse-
skozi boril s pomanjkanjem denarnih 
sredstev. Na solkansko županstvo je 
bilo naslovljenih več prošenj, da bi 
prevzelo vrtec v lastno oskrbo. Za 
nadaljevanje delovanja vrtca se je zelo 
zavzemala tudi solkanska župnija. 
Denar za vrtec so nabirali tudi s pri-

starejši Solkanci vedeli povedati, da 
naj bi na tem dvorišču večkrat stra-
šilo, kar pa se je izkazalo kot plod 
domišljije nekaterih vaščanov, ki so 
mogoče s tem govorjenjem želeli do-
seči, da bi otroci zvečer, po zvonjenju 
avemarije, ostajali doma.

ITALIJANSKI VRTEC V SOLKANU
Po  koncu prve svetovne vojne so 

nekateri Ciril-Metodovi vrtci ožive-
li, Društvo Šolski vrt pa v Solkanu  
poslovanja vrtca ni obnovilo. S pri-
hodom fašizma na oblast leta 1922 
je bila med drugim tudi zmanjšana 
pristojnost lokalnih oblasti. Okrajni 
šolski nadzornik je koncem šolske-

Časopis Goriška straža je objavil 
vest, da je 5. maja 1924 začel z delova-
njem Legin vrtec v Solkanu. Ker starši 
niso vedeli, da se bo v vrtcu vzgajalo 
in poučevalo samo v italijanskem je-
ziku, so le vpisali  20 otrok. Otroci 
vzgojiteljice niso razumeli in nekateri 
starši so morali po jokajoče otroke v 
vrtec  in jih odpeljati domov.

Vlasta Tul je v brošuri 100 let vrt-
ca v Solkanu zapisala:

»Po prihodu fašizma na oblast se 
je povečala državna podpora Legi 
Nazionale. Mesec dni pred odprtjem 
italijanskega vrtca so v značilno levo 
usmerjenem Solkanu ustanovili fascio 
(fašistično organizacijo). Z uvajanjem 
novega reda so večinoma nezadovolj-
ni domačini kljub vsemu vsaj skozi 
davke nosili delež  bremena pri vzdr-
ževanju vrtca. Na zahtevo občine je 
vzgojiteljica Ida Brancovig leta 1926 
poročala občini Solkan, da je Legin 
vrtec Asilo infantile di Salcano ura-
dno priznana ustanova, ki deluje po 
predpisih in izpolnjuje vse potrebne 
pogoje. Ker je vse kazalo, da otroški 
vrtec ne izpolnjuje poslanstva vzgoje 
otrok v narodnem slovenskem duhu, 
so del skrbi za solkanske otroke vsaj 
občasno  v prvih povojnih letih po-
skušala prevzeti še delujoča slovenska 
društva, ki so za otroke  organizirala 
miklavževanja s spremljajočim spo-
redom v slovenskem jeziku. Gotovo 
pa ni zanemarljiva  vloga Marinjine-
ga vrtca,ki je pod okriljem župnije 
ohranjal slovensko besedo tudi pri 
predšolskih otrocih kakšno leto pred 
njihovim vstopom v šolo. Za narodo-
vo vzgojo, učenje slovenskega jezika 
in kulture so najbolj zaslužne postale 
družine«. » Oče, mati, brat in sestra, 
to so naši bodoči učitelji, naše edine 
učiteljice,« je koncem marca 1926 za-
pisal Engelbert Besednjak, slovenski 
poslanec v rimskem parlamentu«.

Solkanski vrtec je leta 1929 prešel 
iz Lege Nazionale v ONAIR (Ope-
ra nazionale di Assistenza all' Italia 
Redente),ki je bila še bolj nacionali-
stično usmerjena. V prenovljenih vrt-
cih, za katere so vse bolj uporabljali 
izraz »scuola materna« (materinska 
šola), so otroci pridobili osnovno 
versko in molitveno znanje, se priuči-
li italijanskemu jeziku, se naučili peti, 
se seznanili z zgodovino fašizma itd. 
Veliko pozornosti so posvetili  tudi te-
lesnim in dihalnim vajam ter ročnem 
delu in vrtnarjenju. Delovanje vrtca 
pod okriljem ONAIR je trajalo vse do 
kapitulacije Italije septembra 1943. 
Le v šolskem letu 1940/41 so zara-
di maloštevilnega vpisa, ki naj bi ga 
povzročile spremenjene politične raz-
mere, vrtec za nekaj časa zaprli. Leta 
1943 je tudi zašel v hude materialne 
težave, tako da v trgovini pri Kristini 
Zimic, ki je bila nasproti sedanjega 
podjetja DINOS, ni mogel več pla-
čevati nabavljenega blaga. Septembra 
1943, po kapitulaciji Italije, je tudi 
solkanski vrtec prenehal delovati.

MOJI SPOMINI NA ITALIJANSKI 
VRTEC

Spomini segajo v leta 1937/39, ko 
sem hodil v ta vrtec, ki se je imeno-
val Asilo infantile Duca D'Aosta di 
Salcano. Prostori vrtca ob takratnem 
igrišču v Solkanu niso bili preveč 
primerni. Ni bilo tekoče vode, stra-
nišče je bilo na štrbunk, brez umi-
valnikov ipd. Ob ukinitvi solkanske 
občine leta 1927 so zaprosili, da bi 
dobili izpraznjene prostore na dana-
šnji cesti IX Korpusa. Leta 1930/31 
so se s Karlom Kumarjem iz Gorice 
dogovarjali za najem prostorov v da-
našnjem hotelu Sabotin. Zaradi pre-
visoke cene se niso odločili za najem. 

Otroci v solkanskem vrtcu z vzgojiteljico Marjetico Koršič leta 1903
(Iz brošure 100 let vrtca v Solkanu)

Veliko težav je bilo tudi zaradi vode. 
Voditeljica vrtca je večkrat prosila za 
dodelitev osebe, ki bi prinašala vodo 
iz oddaljene funtane pri Mariji Lurd 
(na križišči Cesta IX. korpusa – Ve-
lika pot). Vodovod je bil napeljan v 
našo ulico in v vrtec  malo pred zlo-
mom Italije septembra 1943. Spo-
minjam se obeh vzgojiteljic, Amalie 
Stefanini in Gisellle Lantieri. Prva me 
je vzgajala vsa tri leta. Kuharica, po-
strežnica in čistilka  je bila šjora Gu-
šta Drašček. Stanovala je v zgornjih 
prostorih vrtca. Lahko rečemo, da je 
bila deklica za vse. S škafom in svit-
kom na glavi je prinašala vodo. Če 
se je kak otrok podelal ali pokakal v 
hlače, ga je pospremila domov. Stalno 
je pregledovala, da so predpasniki, ki 
smo jih puščali na obešalnikih ob svo-
jem imenu, čisti. Ko so bili zamazani 
okrog polšev (zapestja), jih je kljub 
pomanjkanju vode skrbno oprala in 
zlikala. Likalnik je bil takrat na žer-
javico iz oglja. Sin Stanko (pravili 
smo mu Stanko » čulja«) je ob napadu 
na Jugoslavijo  kot italijanski vojak 
služboval v Ljubljani; po kapitulaciji 
Italije se je pridružil partizanom, za 
časa angloameriške uprave pa je bil 
zaposlen pri čerinih (civilna policija 
Julijske Krajine). Šjora Gušta nam je 
kuhala zelo dobro hrano. Spominjam 
se njenih minešter, pašte z maslom 
in parmezanom, grahove juhe, po-
lente z maslom, pudingov in malic z 
marmelado na kruhu. Moj brat je na 
vedno polizal tond, tako je bilo vse 
dobro. Vzgojiteljica Gisela ga je več-
krat opozarjala, da se to ne dela, in 
da ga bo dala v castigo (kot) klečat. 
Nenazadnje naj povem, da je bila Gu-
šta ponosna, ko je bila pohvaljena kot 

najboljša kuharica od vseh vrtcev na 
Goriškem. Ta pohvala je bila uokvir-
jena in izobešena na vidnem mestu v 
kuhinji. Po opravljenem zdravniškim 
pregledom so slabotnejšim dajali po 
eno veliko žlico ribjega olja na dan, 
prav vsi pa smo morali nekaj časa vsa-
ko dopoldne použiti košček kruha, 
pokapanem s tem oljem. 

Lahko rečem, da sem bil v vrtcu 
dobro zapisan. Mogoče za to, ker je 
vzgojiteljica Amalia včasih prišla k 
mami kupiti kako sveže jajce, preden 
je šla domov v Gorico. Sestra Hilarka 
pa je bila dobro zapisana pri vzgojite-
ljici Gizeli, saj jo je večkrat poslala s 
še eno gojenko po mleko k Briččavim 
v Žablji kraj.  Spominjam se, da mi 
je  vzgojiteljica Amalija ob rojstnem 
dnevu posadila iz kartona izrezano 
krono  na glavo in mi dala ključ, da 
sem šel ob 9 uri zakleniti partu}n. Po 
tej uri ni smel noben otrok več priti  v 
vrtec. Nekega dne me je mama prišla 
zbuditi za v vrtec. Jaz pa sem se za-
čel kujati in ji rekel, da ne bi šel, ker 
me boli glava. Ko je prišla čez nekaj 
časa v sobo, sem ji rekel naj pogle-
da skozi okno, če je že zaprt cancello 
(partu}n) v vrtcu. Ko je potrdila, da 
je zaprt, sem vstal in ji rekel, da me 
glava ne boli več. Moja teta Marič-
ka me je večkrat po prihodu iz vrtca 
spraševala, kako je bilo v vrtcu. Rada 
bi znala italijanščino vsaj tako kot 
je znala nemško. Nekega dne sem ji 
po prihodu iz vrtca rekel: »Teta, ali 
veš kako se reče po  italijansko kar-
ta (papir)?« »Carta se reče. Kako pa 
se reče šjarpa?««Kako?« me  vpraša 
teta.«Sciarpa se reče tako kot po slo-
vensko.« »Mulo,« mi reče teta jezno, 
»ne m] farbat!« Takrat nismo slutili, 

kako so nas na prefinjen način začeli 
poitalijančevati.

Poučevanje v vrtcu je temeljilo na 
metodi sester Agazzi, ki je upošteva-
la tudi Fröblova načela in katere bi-
stvo je bilo delo povezano z zemljo, 
soncem in vodo, torej z naravo. 
Spominjam se, da smo se ob toplem 
vremenu včasih slekli do pasu in se 
izpostavljali sončnim žarkom. Sredi 
leta 1937 je italijanska vlada izdela-
la šolsko listino (carta della scuola), 
s katero je postavila osnove šolstva. 
Za vse otroke in mladeniče od 4. do 
21. leta je določala šolsko služenje. 
Tako so otroci od 4. do 6. leta sta-
rosti postali »figli della lupa« (Otroci 
volkulje). Dobili smo uniformo, ki 
smo jo hranili doma. Starejši brat Ju-
lij je kasneje, ko je obiskoval osnovno 
šolo, dobil uniformo balille, ki jo je 
hranil doma.

VOJAKI V VRTCU
Po kapitulaciji Italije in zlomu go-

riške fronte so se jeseni leta 1943 v 
vrtec vselili nemški vojaki. Dvema  
podoficirjema sta morala moja starša 
odstopiti njuno spalno sobo. Neke 
noči leta 1945 so se nemški vojaki 
umaknili iz vrtca. Maja meseca, ne-
kaj dni po koncu vojne, se je v vrtec 
vselil del partizanskih enot, ki so so-
delovale v 4. armadi pri osvobajanju 
Trsta, pretežni del enot pa se je vselil 
v Panjakovo.  Med njimi skoraj ni-
smo opazili partizana, ki bi govoril 
slovensko. Večina jih je nosila bele 
čepice, ki so značilne za Albance. Mi 
smo občudovali našega tatu, ki se je 
lahko pogovarjal s partizanskim ofi-
cirjem v srbohrvaščini, nam do takrat 
nepoznanem jeziku. Večkrat nam je 
njihov kuhar iz vrtca prinesel okusen 
močnik, v katerem je bilo veliko ko-
sov mesa. Ker so telefonsko centralo 
te enote namestili v naši hiši, sva z 
bratom odstopila sobo dežurnemu te-
lefonistu. Iz centrale je vodilo veliko 
telefonskih žic. Po 40 dneh zasedbe so 
se morale partizanske enote umakniti 
v cono B in v notranjost Jugoslavije.  
Solkan je ostal v coni A pod anglo-
ameriško upravo. Za časa te uprave 
so prostori vrtca samevali. Ameri-
ški vojaki so se namestili v prostore 
osnovne šole Solkan in v kasarne na 
solkanskih poljih, največ pa jih je bilo 
v šotorišču na opuščenem goriškem 
pokopališču na Ošljeku. Ameriški 
vojaki  so varovali tudi vodovod Mr-
zlek, nekaj časa solkanski most in to s 
solkanske strani, medtem ko so z dru-
ge strani most varovali indijski vojaki 
s turbani na glavi, ki so bili v sestavi 

Vest o ustanovitvi  vrtca v Solkanu je dne 1. decembra 1899 objavil 
časopis Primorski list, letnik 7, št.34

rejanjem božičnic. Časopis Gorica je 
decembra 1902 objavil  tole  vabilo.

Vrtec je deloval do prve svetovne 
vojne.

Za časa prve svetovne vojne je bila 
v teh prostorih vojaška bolnišnica. 
Vojake, ki so podlegli poškodbam, so 
pokopavali kar na dvorišču v nepo-
sredni bližini bolnišnice. Kasneje so 

ga leta 1922/23  v svojem sporočilu 
napovedal odprtje italijanske šole z 
otroškim vrtcem v Solkanu. Ključno 
vlogo pri tem je imela Lega Naziona-
le. V bližnji Gorici je takrat še naprej 
delovalo nekaj mestnih in en državni 
vrtec, dva vrtca sester uršulink in no-
tredamk  ter vrtec ustanove svetega 
Jožefa.

angleške armade. Na Sveti Gori in na 
Škabrijelu so imeli opazovalnice proti 
predelom, ki so prešli pod cono B. Za 
lažji dostop je ameriška tehnična eno-
ta z buldožerjem v nekaj dneh pote-
gnila cesto od Damberja preko Svete 
Katarine (danes Kekca) na vrh. Blok 
za prehod iz ene cone v drugo je bil 
na Prevalu. Leta 1947, po priključi-
tvi k Jugoslaviji, se je v vrtec vselila 
enota KNOJ -a, ki je varovala mejo 
z Italijo.

PONOVNO ODPRTJE VRTCA
Ker je bil vrtec še vedno zaseden 

od  knojevcev, so z velikim trudom 
dne 3. aprila leta 1950 odprli vrtec 
na drugi lokaciji, v prostorih kasnejše 
cestne baze na Cesti IX. Korpusa, pod 
mostom. Med najbolj požrtvovalnimi 
je bil domačin Jože Štucin in solkan-
ske žene, ki so vložile veliko truda pri 
preurejanju prostorov. Svoj delež k 
urejanju vrtca in izdelovanju opreme 
so prispevali solkanska Zadruga mi-
zarskih obrtnikov v Solkanu in dru-
gi obrtniki. Ker je bil vrtec v bližini 
državne meje, so nastajale določene 
težave. Vzgojiteljica Pavlica Bizjak, 
kasneje upravnica vrtca, je prihajala 
v službo z vlakom iz Branika. Vsa 
vrata železniške postaje proti Kolod-
vorski cesti in meji so bila zaprta in 
neprehodna. Izhod iz postaje je bil le 
ob slepem tiru proti  železniškim za-
pornicam na Erjavčevi cesti. Za peš-
pot po Prvomajski cesti od železniške 
postaje do vrtca je morala imeti po-
sebno dovoljenje obmejnih organov, 
ki ga je mesečno obnavljala. 

Maja 1953, po izgradnji karavle 
za obmejne vojake, je uspelo preseliti 
otroke v izpraznjene prostore vrtca, 
ki so ga poimenovali po Julki Pavletič, 
znani protifašistični aktivistki, ki so jo 
italijanske oblasti zaprle in ji sodile. 
Nemci so jo internirali v Ravensbrück, 
kjer je 1. maja 1945 umrla. V začetku 
so hodili v vrtec v glavnem solkanski 
otroci, kasneje pa tudi iz Nove Gorice, 
Šempetra, Rožne doline, Kromberka in 
tudi od drugod. Zaradi velikega števila 
vpisanih otrok so leta 1957 predlagali, 
da naj bi v Solkanu odprli še en otroški 
vrtec. V Novi Gorici so leta 1962 v Tru-
barjevi ulici odprli novo zgradbo otro-
škega vrtca. Šele leta 1976 so odprli še 
en otroški vrtec pri osnovni šoli Solkan. 
Maja in septembra leta 1976 sta potresa 
močno poškodovala stavbo vrtca Julke 
Pavletič, tako da so ga morali zapreti. 
Z obnovo so pričeli leta 1979 in ga po-
novno odprli dne 17. januarja 1980. 
Temeljito prenovo in razširitev pa je 
vrtec dočakal v letu 2013. Poskrbljeno 
je bilo tudi za otroška igrala, ki so jih 
namestili v park pred našo hišo, čim-
bolj proč od vrtca in drugih sosedov. 
Če je lepo vreme, je poskrbljeno za ve-
seli živžav preko celega dne. Ponoči pa 
monotono tišino v parku in na igralih  
zapolnjujejo razigrani odrasli »otroci«, 
ki jim je dan namenjen za poležavanje, 
noč pa za zabavo.

Z domačo vzgojo, ki so nam jo 
dali naši starši  v rosnih letih, smo bili 
predani v vzgojo vzgojiteljic, ki so se 
za to posebej usposabljale. Naučile so 
nas sobivati z otroki iz drugih družin. 
Naučile so nas reda, igric, petja, pra-
vilnega izražanja. Potrudile so se, da 
smo se priučili delovnih navad. Rav-
no tako smo jim prepustili v vzgojo 
naše otroke in vnuke. Hvala jim!

Pisni viri: brošura 100 let solkanskega 
vrtca in časopisni članki
Ustni viri: pripoved Anice Grosar roj. 
Koršič in pričevanje vrstnikov, ki so 
obiskovali italijanski vrtec

Andrej Černe  

Pred vstopom v šolo leta 1959 (Iz brošure 100 let vrtca v Solkanu)

Otroci v solkanskem vrtcu z vzgojiteljico Marjetico Koršič leta 1903
(Iz brošure 100 let vrtca v Solkanu)

Otroci italijanskega vrtca v značinih »predpasnikih« okrog leta 1935
(Iz  zbirke Julija Černeta)

OPOMBA
1 Palača Riccabona, ki  je stala na 

notranji strani dvorišča, je proti pla-
cu mejila s stavbo pošte, v kateri sta 
se rodila kiparja Boris in Zdenko Ka-
lin. Njihova mama  je bila zaposlena 
na pošti in stanovali so nad poštnim 
uradom. Proti vzhodu je stavba se-
gala vse do posestva družine Franco. 
Na sosednji stavbi je še danes okvirna 
kalona (portal), ki je verjetno služil ta-
kratnemu vhodu na dvorišče. Zgornja 
kamnita kapitlja so kasneje podzidali 
nad pokončnikoma s približno pol me-
tra visokim zidom, da so tako zvišali 
vhod na dvorišče. Kamnita preklada, 
ki je povezovala kapitlja, je bila verje-
tno uničena  v 1. svetovni vojni, zato 
ju sedaj povezuje betonska preklada. 
Novi lastnik je verjetno predvideval, 
da bo lažje zapeljal na dvorišče visoko 
naložen voz sena. Desno od vhoda je 
vzidana kamnita rozeta v kateri je bil 
verjetno vzvod za zvon; danes je tam 
stikalo za električen zvonec. Na dvo-
rišču pri Miškovih je še vedno lepo 
ohranjen del balkonske ograje z ozna-
ko B.R. 1878; Bernardo Riccabona, 
ki je posestvo kupil leta 1861 iz zapu-
ščine markiza Tomasa  Obizzija, je bil 
po rodu iz Trsta, v Gorici pa je deloval 
kot predsednik Okrožnega sodišča.

Ostanek balkonske ograje palače  
Riccabona (fotografija Andrej Černe)
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OŠ Solkan

V torek, 1. septembra, se je v Solka-
nu za 54 nadobudnih prvošolcev začela 
nova šolska dogodivščina. Skupaj s starši 
so prestopili prag stavbe, v katero bodo 
zahajali nadaljnjih devet let. Učenci dru-
gega razreda so jim za dobrodošlico pri-
pravili slavnostni sprejem v šolski avli. 
Veselo so jim zapeli in zaigrali pravljico 
o miški, ki si je želela v miru prebrati 
knjigo. 

Topel sončen dan, ko so postali 
učenci prvega razreda, je zanje pomenil 
življenjsko prelomnico, saj se iz sveta 
igre počasi selijo v svet učenosti. Vse 
navzoče, še posebej prvošolce in njihove 
starše, sta pozdravila gospod ravnatelj in 
predstavnik MONG. 

Prvič v šolo

V Ankaran smo se odpeljali v torek, 
1. septembra, zjutraj z avtobusom, na ka-
terem smo spoznali novo učiteljico Moj-
co. Stanovali smo v počitniškem domu. 
Hrana je bila zelo dobra. Najboljši so 
bili zajtrki, ker smo si lahko sami izbirali 
jedi. Plavali smo v notranjem in zuna-
njem bazenu, enkrat pa smo šli v morje. 
Naša skupina se je imenovala Orke in v 
njej smo bili štirje fantje in štiri punce. 
Ostale skupine so bile Mante, Morski 
psi, Zlati pingvini, Meduze in Morske 
zvezde. Zvečer smo igrali tombolo, kviz 
znanja in imeli nastop fantov, preobleče-
nih v punce. V četrtek smo šli z ladjico v 
Piran in si ogledali mesto. Zaradi slabega 
vremena smo se, na žalost, vrnili domov 
malce prej. Komaj čakam naslednjo šolo 
v naravi.
Nejc Tomšič, 5. b

Dan, ki smo ga vsi čakali, se je konč-
no začel. Bil je 1.9.2015, torej takrat, ko 
se je začela šola.  Peti razredi smo prišli 
v šolo pol ure prej kot običajno. Odhiteli 
smo na avtobus, ki nas je peljal narav-
nost v Ankaran, kjer se je odvijala leto-
šnja šola v naravi.

Ko smo prispeli, smo se postavili v 
štirice, in si šli uredit sobe. Kmalu za tem 
smo odšli na preizkus plavanja, kjer so 
nas razdelili po spretnosti v plavanju po 

Na morju prvi šolski dan

Nasmejane učiteljice so učence prvič 
odpeljale v svoji učilnici. Skupaj so doži-
veli cel kup novosti. Na koncu sta sledili 
še sladki presenečenji – torti z napisom 
1.A in 1.B. Tudi svečki v obliki »vulkanč-
ka« nista manjkali, tako kot na pravem 
rojstnodnevnem slavju. Navdušeni pr-
vošolci so torti z veseljem pojedli.

Prav gotovo jim je bil prvi dan v hra-
mu učenosti všeč in se ga bodo večno 
spominjali.

Želim vam, da bi se na naši šoli pri-
jetno počutili in da bi bili vsi naslednji 
dnevi takšni.

Srečno in uspešno naprej!

Erika Grosar

skupinah. Orke, Meduze, Zlati pingvini, 
Morske zvezde, Mega mante, Morski psi 
in Hobotnice, so se imenovale naše pla-
valne skupine. Po skupinah smo odšli na 

enkratno kosilo. Nato smo šli plavat, za-
tem pa na večerjo. Sledil je nori večerni 
program (tombola, izdelovanje zastave, 
kviz, najbolj »odštekana« frizura in oble-
ka), kjer smo se zelo zabavali. Po celem 
dnevu si je najverjetneje, vsaka soba 
imela še veliko za povedati! No mogoče 
je pa le nekaj sob utihnilo in od tišine za-
spalo. Vmes dneva smo imeli tudi pouk 
pod pinjami (diši!!!!!!!)

Tako se je odvijal vsak dan. Ali je to 
res? Absolutno to NE drži.

V četrtek, 4. 9. 2015, smo se popoldne 
odpravili na ladjo, ki nas je odpeljala v Pi-
ran. Zagledali smo rt Madone in prispeli 
v Mandrač. Usedli smo se na Tartinijev 
trg, na katerem stoji njegov kip. Takoj ob 
trgu je hiša Benečanka in lev z odprto 
knjigo. Nato smo videli na bližnjem gri-
ču še cerkev svetega Jurija. O vsem nam 
je pripovedoval učitelj Vilijem Lavren-
čič. Spustili smo se po stari srednjeveški 
ulici in prišli do granite in sladoleda, kjer 
smo se z njim tudi posladkali (…mmm, 
je bil dober). Nato smo odhiteli naprej 
do spominkov in si nekaj kupili. Kma-
lu smo odšli spet na ladjo ter se vrnili v 
Ankaran.

Bil je najboljši teden.

Taja Stibilj in Tadeja Kravanja, 5. b

Solkanske večernice

Solkanske vedute – sto let kasneje

Dunajčanka Alice Schalek je bila zelo 
verjetno prva ženska vojna novinarka in 
fotoreporterka. Spomladi leta 1916 je 
obiskala soško fronto in korajžno preži-
vela vojna dogajanja z vojaki in oficirji¹. 
Po zapisih je nastala knjiga „Am Isonzo. 
März bis Juli 1916“ izdana na Dunaju 
istega leta, opremljena s fotografijami s 
fronte naših krajev. Zanimiva je pripo-
ved Noč polne lune na Sabotinu, kjer 
opisuje pot od Gorice do solkanskega, 
takrat še nastajajočega vojaškega poko-
pališča in nočni vzpon na vojaške polo-
žaje na grebenu Sabotina.

Tako pripoveduje:
„Vsakdo, ki želi obiskati novo voja-

ško pokopališče v majhnem kraju Sol-
kan, se mora peljati s kočijo iz Gorice po 
dolgem drevoredu proti severu. Kako je 
bil lep ta kraj pred vojno! Povsod se še 
kažejo znamenja uničenega šarma. Ta 
drevored, ki so mu topovski projektili 
odpihnili nekaj dreves, je zdaj varovan 
z živo mejo koruznih stebel. Sovražnik 
se tako ne more več prepustiti zadovolj-
stvu lovske tarče za vsako vprego ali za 
skupino ljudi, ker pa ve, kje teče cesta, 
strelja na slepo in v naključnih presled-
kih. Konji moje vprege se vznemirijo ob 
vsakem strelu, močno se prestrašijo, če 
v bližini eksplodira šrapnel. Kočijaž, na-
vajen pokanja, z mirno roko hitro umiri 
dvigajoča se prestrašena žrebca. 

Fotografski aparat lakomno požira 
posnetke. Kje drugje lahko najdeš ka-
kšno cerkev, ki zaradi izstrelkov dnevno 
spreminja obliko? Danes je topovski iz-
strelek izoblikoval zvonik tako, da je bolj 
zanimiv kot svetovno znan stolp v Pisi.

Solkanske hiše se še bolj strnejo v bliži-
ni reke, kjer se strmine hribov združijo in 
puščajo prostor le za strugo Soče in cesto, 
ki je zaprta za ves promet in razdejana od 
topovskih izstrelkov.

Podporni zidovi tega koščka zemlje, 
ki je postal dom mrtvih herojev, se str-
mo dvigajo nad Sočo. Pokopališče je še 
v gradnji. Grobnice so le na pol pokrite, 
brez ornamentov, vendar rjave grude ze-
mlje govorijo močneje, kot bodo kasneje 
cvetice, ki bodo morale tod vzkliti. Nikjer 
kot le tukaj uspeš razumeti, da je nava-
da saditi rože na grobovih le egoistični 
impulz ljudi; mrtvim, v njihovem spanju 
brez sanj ne pomenijo nič, služijo samo 
nam, živim, da je smrt manj temna.

Tu noben ornament ne zmanjša tega 
občutka. V obeh jamah, kjer so včeraj 
pokopali šest vojakov, le malo zemlje 
zakriva trupla neznanih herojev. Na sre-
di pokopališča se dviga granitni blok, na 
njem bo postavljen spomenik. V višino bo 
segal 10m, od daleč bo viden. Izdelava je 
bila dana ujetniku, italijanskemu mojstru. 
Ko je razumel, da bodo tu pokopani tudi 
italijanski vojaki in da bo lahko njegovo 
delo podaril vsem padlim, je z radostjo 
pristopil k delu. Okoličani dostavljajo 
material, neko veliko podjetje bo darova-
lo bronastega orla. Kraj bo nekoč postal 
vreden ogleda, lepo ograjen s cipresami, 
rožami in kipi, trenutno pa je najbolj ža-
losten zakoten kotiček na svetu.

Sonce je zahajalo, ko me je kapetan 
štaba povabil, naj grem z njim čez noč na 
Sabotin. Cesta, ki pelje na hrib, je pod so-
vražnikovim ognjem, ampak katera cesta 
pa ni? Enostavno ne smeš pomisliti, da 

te lahko zares zadenejo. Kdor tega ne 
zmore, ne vzdrži pritiska in ga pošljejo 
stran, ampak velika večina živi, kot da 
bi živeli nekje drugje.

Slavni železniški kamniti most, 
ki združuje oba bregova reke z enim 
lokom, je najljubša tarča italijanskega 
težkega topništva. Stotine granat je 
preletelo most in nekatere so eksplo-
dirale prav na njemu, a vseeno se most 
hrabro upira, le manjši del parapeta je 
zdrobljen. Ko ga prehodiš, vidiš, da so 
tiri in pragovi veliko bolj poškodova-
ni. Zelo impresiven je pogled na toč-
ko, kjer je padla granata: železni tir ni 
uničen, le zavrtelo ga je v nebo in štrli 
kot 20 metrska sveča. Pod sijem lunine 
svetlobe deluje vse to še bolj mistično. 
Celo zvok posameznih strelov se prile-
ga romantičnemu scenariju, megla se 
dviga kot tančica nad nizkim grmov-
jem, luna in odsevi bliskov odsevajo na 
gladini šepetajoče reke.

Za trenutek med poslušanjem po-
staneš in olajšano zamrmraš: 'Ah, 
samo Bog ve, kje je padla, morda 300 
korakov pred nami.'

Pot se vije skozi redek gozd in ko 
pade izstrelek nanjo in jo poškoduje, 
pritečejo delavci in vojaki, da jo čim 
prej zakrpajo. Nekaj trenutkov pred 
nami težka granata zlomi večje dre-
vo, zato oficir spodbuja k hitrejšemu 
vzpenjanju brez postankov. Zadnji del 
poti je vedno bolj strm in težko mu 
sledimo po strmih stopnicah, vklesa-
nih v skalo. Za hip se ustavim, kljub 
prepovedi. Ni možno opisati občutek, 
da obstaja nekdo, ki te v tem trenutku 
vidi in bo nate streljal. Popolnoma ira-
cionalno počutje, ki ga ne zmorem do 
konca analizirati. Bo nekdaj še mogoče 
brez strahu tavati naokrog, pokončno, 
ob polni svetlobi? Obstajajo nekje ta 
hip ljudje, ki se smejijo in plešejo in ne 
mislijo samo na granate? Tu takih ni, 
šrapneli, naboji in nevarnost, ki preži 
v temačni zasedi, so postali edini argu-
ment pogovorov tudi za najbolj modre 
soudeležene.

Kdo bo naslednji, a je sploh po-
membno? Nihče ne misli samo nase, 
ko vidi za seboj neutrudljive nato-
vorjene može, ki s svojim počasnim 
in premišljenim korakom noč in dan, 
brez prestanka, izvršujejo zaupano 
dolžnost, in tako v srcu tistih, ki jih 
opazujejo, ugasnejo iskrice egoizma. 
Rada bi z močnimi, jeklenimi beseda-
mi opisala predstavo njihovega mono-
tonega marša, vsako noč v ognjenih 
bojnih linijah. Rada bi, da se to vtisne 
v dušo slehernega...“

Čeprav ji očitajo, da je vodila premi-
šljeno vojaško propagando, ki je služila 
idealiziranju stanja na fronti, je s svojim 
pisanjem in edinstvenimi fotografskimi 
posnetki pustila za naše kraje neizčrpen 
vir dokumentov tedanjega časa. V pri-
merjavi z današnjimi poročanji s podob-
nih krajev, ki v digitalni eri ne zmorejo 
biti niti avtentični, niti malo človeški, še 
manj pa avtorski, saj je vse sad popolne-
ga nadzora in cenzure, je njeno opazo-
vanje okolice in ljudi v 1. vojni na naših 
tleh še najbolj sprejemljiva vzporednica 
priznanim zapisovalcem kronološkega 
zaporedja.

Sto let je minilo od začetka vojne, a 
namesto, da bi jo obsojali, tudi mi v sti-
lu, da je ne pozabimo, vedno na novo 
najdemo razlog, da jo obujamo. Pišemo 
knjige, prirejamo razstave in gledališke 
predstave, ustvarjamo filme, urejuje-
mo poti in strelske jarke, oblačimo se v 
uniforme tedanjih vojakov, oficirjev in 
sanitetnega osebja, brskamo za zarjave-
limi ostanki orožja in jih preprodajamo, 
poslušamo vsakogar, ki nam nasuje po-
datke o vedno več tisočih padlih in ra-
njenih. V neštetih muzejih v okolici si 
ogledujemo grozote in klavniška orodja, 
a v resnici je to naše ogledalo in pripra-
vljeni smo se vanj pogledat le toliko, ko-
likor zmore naš kratek spomin.

Tudi Alice Schalek se v knjigi spra-
šuje zakaj brati o vojni, a očitno se v 
sto letih ni nič spremenilo, naš spomin 
je vedno bil, je in bo ostal kratek. To si 
dokazujemo vsak dan sproti, trenutno 
z vojno z begunci, pa čeprav je v naših 
praspominih shranjeno vse, kar se re-
snično dogaja tem nesrečnikom.

Tako bomo tudi v spomin na begunce 
prve vojne bomo konec oktobra v pro-
storih muzeja „Stara solkanska mizarska 
delavnica“ na Soški 31 odprli zanimivo 
fotografsko razstavo, ki prikazuje Solkan 
in bližnje kraje v letih ob koncu prve voj-
ne, ko so se begunci vračali iz taborišč 
iz Avstro-Ogrske, med največjimi so bila 
Wagna, Bruck na Litvi in Steinklamm. 
Nekaj manj beguncev se je vrnilo domov 

tudi z laške strani, posebno tisti, ki so 
živeli na desnem bregu Soče. Prikazane 
fotografije pa niso samo dokument teda-
njega stanja, večinoma so bile ruševine, 
ampak so s spretno grafično tehniko fo-
tografa Saše Batiča vneseni današnji deli 
stavb in arhitekture. Tako so nastale iz-
redno zanimive fotografije, ki prikazuje-
jo stoletni časovni preskok, bolečino ob 
vrnitvi beguncev in znake potrošniške 
družbe današnjega vsakdana.

Predstavitev tako pripravljenih foto-
grafskih prikazov dveh časovnih mejni-
kov, stanja po prvi vojni in današnjega, 
predstavlja zanimiv in na nov način pri-
kazano obdobje o katerem se veliko go-
vori in piše, vendar so mnogokrat zgod-
be nezanimive in ponavljajoče. S takimi 
grafikami pa se lahko na enostaven na-
čin pove bistveno več, dokumentirano 
in realno, saj gre za naše okolje, kjer ži-
vimo in delamo. Razstava je namenjena 
vsem, še posebej manj mladim, ki so se 
rodili v zatečenem arhitekturnem stanju 
in jim bodo take fotografije bistveno 
razširile poznavanje lastne okolice in 
razumevanje posledic prve vojne skozi 
arhitekturo. 

Velika škoda pa je, da se današnji 
Solkan utaplja v skromnem nivoju ure-
jevanja glavne prometne žile in pročelij 
ob njej, z nerazumnim poigravanjem 
črt na že tako prezakrpanem cestišču, 
usmerjevalnimi tablami in talnimi znaki 
v stilu go-kart steze in na pol ocufanimi 
mega plakati z vsebino, ki bi lahko ime-
la oznako, da ni primerna za osebe vseh 
starosti, predvsem zaradi puhlosti, pra-
znih besednih dvoumnosti in nasilnega 
napeljevanja k božanstvu Dejkupiže 
Čenimaš Sezapufi. Res bi bilo pametno 
zadolžiti se in lepo urediti našo glavno 
avenijo, da nas ne bo vedno sram, ko se 
sprehajamo po podobnih lepo urejenih 
mestecih onstran Soče in Drave. Verje-
tno bi Alice Schalek napisala o tem kaj 
bolj prepričljivega in tehtnega, a kaj, ko 
po 100 letih ne bi imela nič lepega za 
dodati o Solkanu.
Miran Brumat

1 Po pričevanju nekaterih avtorjev 
(Alice Schalek’s War, Christine Mor-
scher in Ray Galvin, Cambridge 2006) 
je prihod Schalekove na soško fronto 
zahteval sam maršal Svetozar Borojević 
von Bojna, ki se je zavedal, da je po-
trebno dati večjo publiciteto boju enot, 
ki so za domovino krvavele na Soči. 
Upravičeno se je bal, da bo dal avstrij-
ski vrhovni poveljnik generalštaba Franz 
Conrad von Hotzendorf, ki je načrtoval 
večji preboj na Tirolskem, premestiti na 
to bojišče del enot pod njegovim povelj-
stvom. Za njen prihod se je dogovoril z 
general majorjem Ritterjem von Hoe-
nom, zadolženim za vojno dopisništvo. 
Shalekova je tako kar nekaj časa prebi-

OPOMBA

la v naših krajih, najprej od 15. marca 
do 6. aprila 1916, nato od 4. maja do 
5. junija 1916 in, zadnjič, nekaj tednov 
leta 1917 med deseto soško bitko (12. 
maj – 5. junij). Borojevićev propagandni 
manever je očitno uspel in prav lahko 
bi rekli, da je tudi Schalekova s svojimi 
živimi opisi vojnega dogajanja odigrala 
pomembno vlogo pri branjenju meje. 
Poročanja, združena v knjigo, so Italijani 
kljub temu, da je njeno pisanje prežeto 
s patriotizmom, prevedli in ponatisnili, 
medtem ko je bilo v nemščini natisnjeno 
zgolj v medvojnem času. Schalekova, Ži-
dinja po rodu, se je leta 1938 umaknila 
pred Gestapom v ZDA, kjer je leta 1956, 
v starosti 82 let, umrla. (TG) 

Učiteljice 1.A berejo seznam svojih učencev.  (Foto: P. Plesničar)

Učiteljice 1.B kličejo svoje učence v kolono. (Foto: M. Lazar)

Drugošolci ob igranju pravljice o miški. (Foto: M. Lazar)

Plavanje in čofotanje v morju.

Plovba z ladjo proti Piranu.

Reševanje nalog v naravi.

Fotomontaža: Sašo Batič (Foto Lado)  

Fotomontaža: Sašo Batič (Foto Lado)  
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Letošnji izlet v mesecu maju smo 
člani DU Solkan namenili ogledu 
Francije, Španije in Andore (tri muhe 
na en mah). V zgodnjih jutranjih urah 
smo se po ustaljenem vrstnem redu 
izpred Hermelike, Marketa v Solka-
nu in Nove Gorice odpravili po av-
tocesti mimo Benetk na naše več kot 
tisoč kilometrov dolgo avanturo. S 
krajšimi postanki za raztezanje nog, 
kavico in osnovne potrebe smo kot 
bi mignil prepeljali Brescio, Piacenzo, 
Genovo, Savono, San Remo in pre-
stopili italijansko- francosko mejo v 
Ventimigli. Pripotovali smo do Azur-
ne obale, zapustili avtocesto in se 
po obalni panoramski cesti zapeljali 
skozi Nico do parfumerije Fragonard 
v kraju Eze. Tam smo si ogledali pro-
izvodnjo parfumov, eteričnih olj in 
mila, sledil pa je tudi šoping opojnih 
dišav. Na odišavljenem avtobusu smo 
pot nadaljevali mimo Monte Carla do 
Cannesa, kjer smo imeli daljši posta-
nek. Cannes je že od leta 1946 dalje 
prizorišče enega najpomembnejših in 
najbolj znanih filmskih festivalov na 
svetu, letos je bil že 68 in je sovpadal 
z našim obiskom. V tem času to mir-
no mestece postane pravo zbirališče 
zvezdnikov, med katerimi smo bili 
tudi mi, solkanski upokojenci. Spre-
hodili smo se ob festivalni dvorani z 
znamenito rdečo preprogo in po pro-
menadi slavnih, kjer so mnogi zvez-
dniki filmske umetnosti pustili odtise 
svojih dlani. Sicer pa je Cannes ob-

morsko letoviško mesto in je znan 
tudi po svoji 2,5 km dolgi in 20 m 
široki peščeni plaži, ki se nadaljuje 
v prečudovito azurno morje. Naš 
obisk smo končali s sprehodom ob 
ogromni marini in občudovanjem 
jaht.

Dan se je že prevesil k večeru, ko 
nas je naša prijazna vodička Lidija 
presenetila z večerjo na enem izmed 
mnogih počivališč. Postregli so nas s 
pravo domačo joto s klobaso, ki ji je 
po večerji sledila sladica. Dobro na-
hranjeni smo se zapeljali do hotela 
Kyriad v mestece Aix en Provence, 
kjer smo se po prevoženih 880 km 
namestili. Nekateri so se odpravili k 
zasluženemu počitku, drugi pa smo 
si želeli še pretegniti noge. Spreho-
dili smo se do centra mesta, do fon-
tane po imenu La rotonde. Mesto 
Aix en Provence je staro zdraviliško 
mesto, znano po številnih vodome-
tih – fontanah. Mesto je kljub pozni 
večerni uri prekipevalo od živahno-
sti, mi pa smo se z dobro pretegnje-
nimi nogami vrnili v hotel.

Naslednji dan smo se odpravili iz 
hotela že ob šestihi, ker nas je čakalo 
še kar nekaj kilometrov do Španije. 
S krajšimi postanki smo prevozili 
Francijo in že pred poldnem prispeli 
do našega prvega večjega postanka v 
mestu Figueres. Obiskali smo muzej 
Salvadorja Dalíja, ki se nahaja v cen-
tru majhnega mesta, kjer je bil slavni 
slikar rojen leta 1904. Muzej stoji na 
ruševinah bivšega občinskega gle-
dališča, ki je bilo uničeno v požaru, 
koncem španske državljanske vojne. 
Dalí se je odločil zgraditi svoj muzej 
na teh ruševinah, ker mu je gledali-
šče veliko pomenilo, saj je ravno v 
njem leta 1918 razstavljal svoji prvi 
dve sliki. Muzej je odprl leta 1974 in 
je v njem tudi pokopan (1989). O sa-
mem muzeju se lahko reče vse ali pa 
nič. Nadrealizem Salvadorja Dalíja 
govori sam zase in je odprt za razne 
razprave, je labirint raznih obdobij in 
stilov. Vsaka soba v njem je umetni-
ško delo z bizarnimi kombinacijami 
slik, kipov, opreme in dekoracije. Na 
samem vhodu je razstavljen avtomo-
bil Cadillac, ki ga je vozil znani mafi-
jaš Al Capone, čoln njegove ljubljene 
žene Gale in nekaj kipov. Dalí je bil 
in ostaja skrivnost, ki je nima smisla 
odkrivati, zgolj ob njej uživati. Obisk 
muzeja nam je ponudil edinstveno in 
nepozabno izkušnjo.

Najlepša letaNajlepša leta

V ritmu flamenka

Poslovili smo se od Dalíja in po-
hiteli v Katalonijo na Costo Bravo, 
do naše končne destinacije, Lloret de 
mar, ki po naše pomeni Morski lovor. 
Tam nas je že čakalo bogato samopo-
strežno kosilo v hotelu Flamingo. 
Popoldne, smo izkoristili na različne 
načine. Nekateri za siesto, drugi pa za 
ogled turističnega kraja z lepo plažo 
in sprehodom po Jacinct Verdagu-
er Promenadi, obdani s palmami in 
raznim cvetjem, do gradu Sant Joan 
iz 11. stoletja, ki je bil zametek seda-
njega Lloreta. Brez pokušnje sangrije 
seveda ni šlo. Dan smo zaključili z ve-
čerjo v hotelu.

Naslednji dan smo namenili spo-
znavanju Katalonije. Obiskali smo 
Barcelono, prestolnico te avtonomne 
pokrajine. Mesto smo si ogledali z 
avtobusom z daljšimi postanki za 
spoznavanje največjih znamenitosti: 
nedokončanega Gaudijevega tem-
plja svete družine Sagrada Famiglia, 
stadiona Camp Nou, katerega si ga 
je večina ogledala tudi znotraj, kom-
pleksa Montjuic, ki stoji na gričku 
nad Barcelono, kjer so se leta 1982 
odvijale Olimpijske igre. Ogled smo 
nadaljevali z obiskom znamenitega 
akvarija v bližini starega pristanišča s 
Kolumbovim spomenikom. V centru 
smo imeli nekaj prostega časa za ko-
silo in sprehod po vedno živahni ave-
niji Ramblas. Pred povratkom smo si 
ogledali še Park Guell, ki so ga po na-
črtih katalonskega arhitekta Gaudija 
zgradili med letoma 1900 – 1914. Si-
cer pa bi za konkretnejši ogled Barce-
lone potrebovali še kakšen dan, tako 

da smo marsikaj pustil za drugič. V 
večernih urah smo se vrnili v hotel na 
večerjo.

Zadnji dan na Costa Bravi smo se 
po zajtrku odpeljali najprej do trgovi-
ne Wine Palace, kjer smo imeli degu-
stacijo različnih španskih vin, pršuta 
in salam. Po želji smo lahko kupovali 
različne dobrote od vina, suhome-
snatih izdelkov, raznih sladkarij, riža 
in začimb za paeljo itd. Po vožnji ob 
Costa Bravi, ki pomeni divja obala in 
je dolga približno 40 km, smo prispeli 
do Tossa de Mar, atraktivnega mesteca 
s srednjeveškim šarmom, ki mu domi-
nirajo ostanki gradu iz 12. stoletja in ki 
nas je spominjalo na Dubrovnik. Staro 
ribiško mesto z važnim zgodovinskim 
ozadjem se je v zadnjih petdesetih le-
tih spremenilo v eno največjih turistič-
nih destinacij na Costi Bravi. Deli se 
na Villa Vella, stari del z gradom in ob-
zidjem, ki je varovalo prebivalce pred 
pirati, in Villa Nova, novejši del, ki 
se harmonično dopolnjuje s starim in 

Letos je igre DU Severne Primor-
ske organiziralo DU Ajdovščina. Tek-
movanja, ki so trajala od 27. maja 
do 6. junija, se je udeležilo dvajset 
društev. Skupno je tekmovalo 322 
tekmovalk in tekmovalcev.

Letošnji zmagovalci so upokojen-
ci DU Vipava, ki so dosegli 57 točk, 
drugo je bilo DU Kanal s 56 točkami, 
tretje pa DU Ajdovščina z osvojenimi 
51 točkami. Naše društvo je z 47 toč-
kami doseglo četrto mesto.

44 naših članov je tekmovalo v 
šestih disciplinah. Najbolje so se od-
rezali šahisti, ki so že vrsto let naj-
boljši v naši pokrajinski zvezi, in so 
bili tudi tokrat prvi. Prvo mesto so 
osvojile tudi naše kegljačice. Oboji se 
bodo udeležili državnega prvenstva, 
ki bo v začetku oktobra.

Balinarke so dosegle deseto mesto, 
balinarji pa osmo. Že omenjena ekipa 
kegljačic je dosegla prvo, moška pa 
drugo mesto. Ženska ekipa pikada je 
bila dvanajsta, moški pa so bili četrti. 
Pri reševanju križank so naše ženske 
dosegle tretje mesto. Moška strelska 
ekipa je bila četrta. Ribiči niso imeli 
sreče in so zasedli sedmo mesto. 

Kako naj ocenimo letošnji dose-
žek? Četrto mesto v družbi dvajsetih 
vedno borbenih ekip ni slab rezultat. 
Če pa razmislimo in primerjamo re-
zultate s preteklimi leti in upošteva-
mo pogoje, v katerih lahko delamo, 
takoj ugotovimo, da zmoremo veliko 
več kot smo tokrat dosegli.

Na kratko. 
Balinanje: imamo lepo urejeno in 

vzdrževano dvostezno balinišče, za 
večje tekme pa lahko uporabimo še 
pokrito balinišče v Novi Gorici.

Kegljanje: naši člani lahko vadijo 
na kegljišču v Novi Gorici.

Pikado: za redno vadbo in tekmo-
vanja je poskrbljeno v prostorih Ka-
ravle Solkan.

Streljanje: dvakrat tedensko, po 
dogovoru tudi večkrat, lahko vadimo 
na strelišču Strelskega društva Pano-
vec v solkanskem zaklonišču.

Šah: vsi, ki ste kadarkoli čutili že-
ljo po šahovski igri, se lahko pridru-
žite skupini, ki uspešno vadi in deluje 
v okviru Šahovskega društva v Novi 
Gorici.

Ribolov je športno aktivna in 
sprostitvena dejavnost, ki ohranja 
fizično in psihično aktivnost ter pri-
jetno druženje.

Zagotovo je med nami dosti ljudi, 
ki se doma večkrat usedejo za mizo 
in rešujejo križanke. Tudi to je velik 
prispevek k spodbujanju miselnih 
sposobnosti.

Če hočemo na športnem podro-
čju obdržati uspešnost in že dosežen 
sloves našega društva, se mora v vse 
oblike dela vključiti večje število na-
ših članov. Samo tako lahko zagoto-
vimo doseganje dobrih rezultatov in 
s tem tudi zadovoljstva in ponosa čla-
nov in društva kot celote.

Pogoje za uspešno rekreacijo, vad-
bo in tekmovanja v vseh panogah, ki 
jih gojimo upokojenci, imamo zelo 
dobre. Manjka nam samo nekaj dobre 

Športne igre 2015

Fotografski krožek "Primorski škljoc",ki deluje v sklopu aktivnosti Pokra-
jinske zveze društev upokojencev za Severno Primorsko in ki letos praznuje 
pet let delovanja, je ob priliki krajevnega praznika priredil razstavo Utrinki iz 
fotografskega sveta. Razstava je predvsem poudarila nagnjenost posameznih 
članov k tej ali drugi zvrsti fotografskega obzorja, zato je nudila gledalcu pe-
stro, bogato in kvalitetno gradivo. (JM)

 "Primorski škljoc"

nudi turistom številne restavracije in 
hotele. Po sprehodu po Villi Vella do 
spomenika Ave Gardner, kjer smo sre-
čanje z znano filmsko zvezdo ovekove-
čili s poziranji, smo se skozi prekrasno 
vasico vračali do pristanišča, kjer smo 
se vkrcali na ladjico in se popeljali do 
Lloreta. Po kosilu pa je v deževnem 
vremenu prijala siesta, čeprav so ne-
kateri prosto popoldne izkoristili še za 
nakup spominkov, po večerji pa so sle-
dile priprave na flamenko. Flamenko 
je glasbena in plesna umetnost, ki po 
svetu slovi kot eden najbolj strastnih 
in privlačnih plesov in je ena od moj-
strovin svetovne dediščine. Z avtobu-
som smo se popeljali do pol ure od-
daljenega mesteca, kjer smo si ogledali 
predstavo flamenka in uživali ob žgo-
čih zvokih kitare; seveda tudi sangrije 
ni manjkalo. Po končanem programu 
smo se v zgodnjih jutranjih urah, še vsi 
v ritmu flamenka, navdušeno vrnili v 
hotel. Našo Olgo je v hotelu čakalo 
grdo presenečenje: neznani vlomil-
ci so ji iz sobe odnesli fotoaparat. Po 
krajši preiskavi je ugotovila, da razen 
fotoaparata ni zmanjkalo nič drugega, 
zato nam ta neljubi dogodek ni preveč 
pokvaril razpoloženja. 

Od Lloreta smo se poslovili v dež-
ju in krenili proti Andori, vendar je 
po dvourni vožnji že pokukalo sonce. 
V daljavi smo videli zasnežene vrho-
ve Pirenejev, kar je pomenilo, da se 
bližamo našemu naslednjemu cilju. 
Uživali smo v čudoviti panoramski 
vožnji čez Pireneje, ki delijo Iberij-
ski polotok od Francije, raztezajo 
pa se v dolžini 430 km od Atlantika 
do Sredozemskega morja. Opazovali 
smo številna smučišča. Vodička Lidija 
nam je povedala, da je Andora samo-
stojna država že od časov Karla Veli-
kega. Ustanovljena je bila leta 1278 
kot kneževina brez kneza, oblast je 
bila razdeljena med škofom iz Urge-

la (Španija) in grofom Foix (Francija) 
sedaj pa je pravni naslednik vsako-
kratni predsednik Francije. Je najve-
čja med šestimi najmanjšimi državami 
v Evropi. V glavno mesto La Vella, ki 
velja za najvišje ležečo evropsko pre-
stolnico (1029 m n.m.) smo prispeli 
kot bi mignil. Sledil je ogled glavnih 
znamenitosti: cerkve svetega Štefana 
iz 11. stoletja, sedeža parlamenta in 
sodne palače Casa de la val. Sledil 
je prosti ogled tega nakupovalnega 
paradiža in davčne oaze, kjer pa si z 
našimi pokojninami nismo mogli kaj 
dosti privoščiti. Pot smo nadaljeva-
li po francoski pokrajini do našega 
hotela v Aix en Provence, kjer smo 
prenočili že prvi dan izleta. 

Zjutraj smo se odpravili proti 
domu. Naš zadnji dan je bil name-
njen ogledu kneževine Monaco, ki 
je druga najmanjša država na svetu, 
znana predvsem po družini Grimaldi 
in dirkah formule 1. Gibanje po me-
stu je bilo zaradi uradnega treninga za 
dirko omejeno. Zato smo si z razgle-

dne točke nad Monte Carlom ogledali 
Monaco Ville, staro mestno jedro po-
stavljeno na sklalo, ki se strmo dviguje 
nad morjem. Mestece so zgradili že 
leta 1191 in vse do danes ostaja ura-
dna rezidenca monaškega princa. Z 
mestnim avtobusom smo se spustili do 
centra, kjer smo si ogledali najzanimi-
vejši del mesta in sicer Casino, ki so 
ga zgradili leta 1856 in je glavni vir 
prihodkov za družino Grimaldi. Ob 
rahlem pršenju smo si ogledali še zna-
meniti trgovski center in občudovali 
čudovito arhitekturo celotnega mesta. 
Občutili smo tudi hrumenje dirkalni-
kov, katerih pa zaradi zaščitnih ograd 
nismo imeli možnosti videti. Prežeti z 
navdihom F1 smo kar švignili mimo 
Genove, Piacenze, Brescie in Venezie 
in se naenkrat znašli v Solkanu. 

Polnim lepih vtisov in prijetno 
utrujenim so nam misli odtavale na 
dopust v toplo Grčijo, kjer se bomo 
že v mesecu septembru odpočili od 
naporov letošnjega poletja...
Rinalda Komel

 

volje in poguma, da se aktiviramo. 
Pričakujemo vas ob torkih in če-

trtkih na igrišču na Karavli.
Božidar Markič

Na rdeči preprogi.

Večno gradbišče: katedrala Svete družine.

Botaks po Dalíjevo.

Colonov, pravzaprav Kolumbov spomenik.

Sneg v Andori.Lepota flamenka.

Pijača, ki veselje vrača: sangrija.

Kaj nam pa morejo.

Kako čvrsti joški!



25. september 20151001- solkanski ~asopis20

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

Rešitev v naslednji številki

PRIREDITVE KS SOLKAN V LETU 
2015 so omogočili tudi:

-  Gostilna Solkanska klet , Solkan
-  Marmor in granit  
 Vojko Mužina s.p., Selo
-  PELOZ d. o.o. Nova Gorica
-  Pintar Marinko, Solkan
-  Vrtnarstvo Koršič, Solkan

V letošnjem letu so darovalci 
prispevali za časopis 4.162,00 eur.
Od 1. 5. do 30. 8. 2015 so svoj 
prispevek nakazali naslednji 
darovalci:

Bašin Tea, Bavdaž Grozdana, Bergoč 
Zdenka, Berlot Ida, Bizjak Simon, 
Božič Majda, Bratuž Mara, Bremec 
Marija, Brezigar Vladimir, Bušen 
Magda, Cej Lojzka, Cigoj Štefan, 
Černe Ivan, Doljak Ana,
Drašček Jože, Drašček Jožef, Fiegl 
Vanda, Franko Zofija, Gabrijela J., 
Gabrijelčič Fani, Gorjan Katarina,
Gregorčič Vesna, Jakin Anton, 
Jerončič Matilda, Jug Jožef, Kaličanin 
Božica, Kralj Ester, Križaj Marija,
Leban Valerija, Malec Tatjana, Mihelj 
Oskar, Mokorel Rafael, Paravan 
Franc, Prijon Alma, Remiaš Ana 
Marija, Ronkali Jožica, Stres Stane, 
Ušaj Lara, Vecchiet Jože, Vodopivec 
Marija, Zavrtanik Daša, Zavrtanik 
Jože, Zavrtanik Rada, Zucchiati 
Norma, Žnidarčič Anica,  
Žnidarčič Štefan

Naslednja številka 1001 – solkanske- 
ga časopisa bo izšla 24. decembra  
2015. Članke in fotografije je potreb-
no oddati najkasneje do 5. decembra 
na e-naslov: 1001solkan@gmail.
com. Besedil, ki niso v elektron-
ski obliki, ne moremo sprejemati. 
Slike oddajte ločeno v jpg formatu. 
Navedite tudi vsebino slike in ime 
avtorja fotografije. Ime datoteke z 
besedilom naj bo usklajeno s pripa-
dajočimi slikami. Kontaktna številka  
urednika: 040 201 213. 

Obvestila

Zadnja stran Darovalci za časopis

Križanka  

 Solkanski izrazi
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Knjižne besede
ogrlica  
iz kamenčkov
kajak
ropotalka, raglja
naprstnik
radirka
vojaške vaje
staja za zajce
mizarski svinčnik
krvavice
prekla
tek
pernica
pecljevina
lomača,  
železen drog
maščoba
strop
skobeljnik
čuvaj
zavozlan
pletena košara

Prepoznavanje starih besed

Krajše in daljše

Prepoznavanje 
solkanskih besed
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nova beseda
kru}pc - palica

Prelistajte po Mizarskem, Kmečkem 
in Malem solkanskem besednjaku in 
poiščite knjižne besede k solkanskim 
izrazom:

Solkanske besede se še vedno 
zbirajo. Veseli bomo, če boste še ne 
zabeležene besede posredovali na 
e-naslov: 1001solkan@gmail.com ali 
oddali na Krajevno skupnost v kuverti  
s pripisom: solkanščina. (kv)

Rešitve iz številke 85

Prebivalci Ulice Milojke Štukelj 
in ulic, ki se nanjo navezujejo, so v 
zadnjem letu dokazali, da jim ne mo-
remo očitati potrpljenja. Nobene za-
pore kake magistrale, nobene civilne 
iniciative niso sprožili, ker so se dela 
pri gradnji novega kanalizacijskega 
sistema vlekla toliko časa. Obnovo so 
spremljala še druga dela, po zaslugi 
katerih je ta del ceste (od križišča z 
Vojkovo do Prvomajske) zdaj eden 
najlepših ne samo v Solkanu, am-

Ulica Milojke Štrukelj 
končno prenovljena

pak kar v celotni novogoriški občini. 
Zgledno urejena in široka pločnika 
imata označeno kolesarsko pot in del, 
namenjen pešcem, hitrostne ovire ne 
uničujejo avtomobilov, Arena bar 
je končno dobil dolgo pričakovano 
parkirišče, asfalt je gladek in brez naj-
manjše krpe. Koliko časa bo tak tudi 
ostal? Upamo, da ga ne bo potrebno 
kmalu ponovno rezati in cestišča raz-
kopavati za kako novotarijo, ki jo tla-
čimo v tla! (TG)

„Kaj je to za eno drevo z novole-
tnimi okraski,“ je spraševala vnukinja 
ob pogledu na rdeče obarvana grana-
tna jabolka na našem vrtu. Po nekaj 
sušnih letih je drevo, resda bolj dre-
vesce, letos rodilo par plodov, ki tudi 
zelo lepo dozorevajo. Še kak dan, pa 
se bomo lahko z njimi sladkali. (MP)

„Novoletni 
okraski“ 

v začetku jeseni

Soča je ponovno pokazala svojo 
hudourniško nrav. Še v začetku sep-
tembra je vabila kopalce, nato pa je 
prav na napovedani dan regate nara-
sla in s pretokom okrog 240 m3 pri-
silila organizatorje, da so prireditev 
prestavili za en teden. Takrat je bila 
mnogo bolj krotka in čista, toda že 
dan ali dva kasneje so jo močni nalivi 
ponovno napolnili, tako da je tekla 

Narasla Soča

čez parapet. Je vsaj očistila nesnago, 
ki se je zaradi zamašene kanalizacije, 
ki je predrla cevi in curljala iz zidovja, 
nabirala celo poletje na prireditveni 
ploščadi kajakaškega centra. Mimo-
grede: po več posredovanjih so zdaj 
(bojda) odtočne cevi sanirali vsaj do 
te mere, da se črne vode izlivajo v 
Sočo ob koncu proge, kar pa seveda 
še ne more biti končna rešitev teža-
ve. To bo omogočila šele priključitev 
vseh hiš v Solkanu na kanalizacijsko 
omrežje, ki bo odpadne vode peljalo 
na čistilno napravo. (TG)


