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Drage krajanke in spoštovani krajani Solkana!
Ko se poletje začne pomikati proti jeseni, Solkan praznuje. Zahvaljujoč nekaterim društvom v Solkanu in drugim 

organizacijam je letošnji program prireditev pester in bogat in prepričani smo, da bo vsakdo našel kaj po svoji meri in 
okusu. Letošnja novost je tudi ločitev uradnega dela osrednje slovesnosti od zabavnega dela prireditve. Obisk predsednika 
države gospoda Boruta Pahorja v Solkanu ob 110. obletnici Bohinjske proge in njenega veličastnega dela - Solkanskega 
mostu je povzročil, da je fotografija enega najlepših pogledov s Prevala na Sočo in Solkan obšla Slovenijo in zamejstvo.

Prazniki so tudi priložnost za razmislek, kaj pravzaprav v Solkanu želimo in v katero smer naj se kraj razvija. Kraj, ki se 
je v preteklosti odlikoval kot podjetno obrtniški (zahvaljujoč RIRDS-u bo spomin ostal), dobiva s svojo žlahtno tradicijo 
drugačno vlogo v sedanjosti; občina Nova Gorica se je tudi pričela zavedati pomena te tradicije in naravnih danosti, ki jih 
naš kraj premore, in pripravlja dokumente o urejanju Solkana, za katere upamo, da bodo prispevali k uresničitvi njegove 
izboljšane podobe. Najbrž vsega ne bo možno uresničiti naenkrat, toda nadejamo se, da bo Trg J. Srebrniča imel prednost. 
Prav tako čakamo obljubljeno brv čez Sočo in navezavo na kolesarsko pot, ki je z odprtjem nove železniške postaje dobila 
povsem novo vlogo. V poletnem času je na obračališču v Solkanu, na kolesarski progi in v središču Solkana zelo živahno, 
letos je k mladostnemu utripu veliko prispevalo tudi Evropsko prvenstvo za mladino in mlajše člane v kajaku in kanuju 
na divjih vodah. Naša »muzejska hiša« v severnem delu Solkana je poleg muzejske zbirke mizarstva in prve svetovne vojne 
dobila novo vsebino: stalno razstavo o Solkanskem mostu in nov sedež Turističnega društva Solkan. Pojavile so se tudi 
ideje o dopolnitvah vsebin na Karavli in širjenju krajevne knjižnice ob bližajoči se častitljivi obletnici Solkanske čitalnice. 
Vsebina časopisa pa bo spregovorila še o marsičem.

Spoštovane krajanke in krajani Solkana, kraja z žlahtno tradicijo, v imenu Sveta KS Solkan in v svojem imenu vam 
iskreno čestitam ob prazniku.

 …da bi le znali opaziti in ceniti lepoto njegovih kotičkov, se veseliti novih pridobitev in skupaj pristaviti kamenček k 
mozaiku Solkana. 

Darinka Kozinc, predsednica KS Solkan
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Ob krajevnem prazniku
Osrednje praznovanje letošnjega 

krajevnega praznika pa je potekalo 
v avli OŠ Solkan; šola je namreč po-
memben del našega kraja, z nami diha 
in živi, zato je prav, da se tudi učen-
ci naše šole in otroci iz vrtca kdaj pa 
kdaj predstavijo. In prav to se je do-
gajalo v petek, 16. septembra 2016.

Uvodni nagovor na prireditvi je 
pripadal predsednici KS mag. Darin-
ki Kozinc, letošnji Bevkovi nagrajenki 
Mestne občine Nova Gorica. Krajev-
ni praznik je namreč priložnost, da 
se ozremo na delo v preteklem letu, 
razkrijemo dosežke pa načrte za leto, 
ki prihaja.

Pozdravno besedo je imel Matej 
Arčon, župan Mestne občine Nova 
Gorica, ki je zatrdil, da rad prihaja v 
naš kraj oziroma se vanj vrača. Ome-
nil je novo pridobitev, za otroke ve-
liko bolj prijazno prevleko igrišč ob 
Osnovni šoli Solkan.

Slavnostni govornik je bil pod-
predsednik državnega zbora Repu-
blike Slovenije Matjaž Nemec, ki ima 
največ zaslug, da je Solkan dobil novo 
železniško postajališče, da se je obe-
ležitev 110. obletnice Bohinjske pro-
ge zgodila prav v Solkanu z obiskom 
predsednika Republike Slovenije Bo-
ruta Pahorja. To je pomenilo več kot 
vse strategije turizma, saj so fotografi-
je Solkanskega mostu, vedut na Sočo 
in obeh mostov obkrožile Slovenijo in 
tudi zamejstvo. 

Matjaž Nemec je poudaril, v kako 
čudovitem in z zgodovino zaznamo-
vanem kraju živimo:

Govoriti o Solkanu je zame tako, 
kot bi s knjižnične police vzel mogoč-
no knjigo, v kateri so ujete zgodbe ti-
sočletne zgodovine. Zgodbe,  prežete s 
tradicijo, ponosom in vztrajnostjo. O 
prizadevanju tukajšnjih ljudi, da kljub 
težkim trenutkom, ki jih v zgodovini 
Solkana ni bilo malo,ohranijo pozi-
tivno naravnanost, nas ne samo učijo 
lekcije zgodovine. Solkanke in Solkan-
ci ste venomer znali zgodovino ak-
tivno soustvarjati, vanjo vtkati nove 
čase. S tem, da ste ohranili tradicijo, 
nauke in dediščino vseh dogodkov in 
ljudi, ki so zaznamovali ta kraj.

Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Solkan in
 Krajevna skupnost Solkan v sodelovanju z 

Mestno občino Nova Gorica in
Območnim združenjem borcev za vrednote NOB Nova Gorica

VABIJO

NA PROSLAVO V POČASTITEV 75. OBLETNICE USTANOVITVE 
PRVEGA ODBORA OF V SOLKANU

v nedeljo, 2. oktobra 2016, ob 15. uri
na pokrito kotalkališče solkanske karavle.

Pozdravili nas bodo:
mag. DARINKA KOZINC, 

predsednica Sveta KS Solkan,
MATEJ ARČON,

 župan Mestne občine Nova Gorica

Slavnostna govornica
dr. KAJA ŠIROK

Kulturni program bodo oblikovali:
Mešani pevski zbor Slavec,
zborovodja Miran Rustja,

recitatorka Špela Pellegrini,
Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič,

zborovodkinja Pia Cah

Krajevni praznik Solkana je letos obeležila vrsta prireditev, posebej pa sta 
dogajanje v kraju zaznamovala dva osrednja dogodka. Tretji september 2016 
je povezal Mestno občino Nova Gorica in Krajevno skupnost Solkan na slo-
vesnosti ob 110. obletnici Solkanskega mostu in Bohinjske železniške proge. 
Z muzejskim vlakom se je na novo solkansko železniško postajališče pripeljal 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ob spremstvu podpredsednika 
državnega zbora Matjaža Nemca. Gostje so se udeležili praznovanja na Trgu 
Jožeta Srebrniča v Solkanu.

Več o tem na strani 4 – Od železne ceste

Zadnji pozdrav poletju, foto: K. Vuga

Otroški pevski zbor OŠ Solkan, foto: David Verlič

Čestital nam je za dosežke, ki jih 
brez dobre volje ljudi, pripravljenih 
svoj prosti čas nesebično razdajati in 
delati za dobro kraja, ne bi bilo.

Vsako leto poskušamo take posa-
meznike nagraditi s priznanjem Kra-
jevne skupnosti Solkan. Letos so to 
priznanje prejeli Doroteja Golob, Mi-
hael Ravnik in Katarina Vuga.

Večer so popestrili malčki iz sol-
kanskega vrtca, ki so s sproščeno za-
peto prisrčno ljudsko pesmico Izak, 
Jakob, Abraham kradli hruške bra-
njevkam v smeh spravili polno dvora-
no obiskovalcev. Otroški pevski zbor 
OŠ Solkan je pod vodstvom Mateja 
Petejana in ob klavirski spremljavi 
Minke Markič zapel nekaj pesmi. 
Začutiti je bilo otroško navdušenje, 

mladost in energijo, ki se je zlila v na-
ravno harmonijo. To je potrdilo, da z 
veseljem do ustvarjanja in ljubeznijo 
do dela vsi po malem bogatimo in du-
hovno rastemo. Večer so z vrhunsko 
izvedbo zaokrožili mladi glasbeniki 
godalnega kvarteta Cellostrike, ki je 
nastal po vzoru slovitega ansambla 
violončelov Berlinskih filharmonikov.

Posebno vzdušje ob koncu je vzbu-
dila Avsenikova Slovenija, od kod 
lepote tvoje, ki so jo pevci otroškega 
zbora ob spremljavi harmonike po-
spremili z gibanjem in mimiko in jo 
tako prenesli na ves avditorij.

Bil je prisrčen, prijeten, topel ve-
čer, ki je vzbudil občutek ponosa in 
zadovoljstva. 
Vesna Bašin in Darinka Kozinc

Slovesen sprejem na novem postajališču 3. septembra 2016, foto: Katja Munih
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Solkan - vizija, strategija, programi, načrti

Ali lahko ima en del Solkana vi-
zijo, celo projekte, če mislimo, da 
Solkan kot celota tega še nima? Da, 
lahko. Ali je Solkan prisoten v širši 
viziji razvoja Nove Gorice, v njeni 
najnovejši Trajnostni urbani strategi-
ji? Je, vsaj toliko, kot smo predlaga-
li in zahtevali. Gotovo bi lahko bila 
vloga Solkana določena bolj natanč-
no, a to, kar je, ni ovira za naše pro-
jekte. 

Preteklost lahko spravimo v neko 
določeno obliko, prihodnosti pa se 
ne da. Prihodnost je prerivanje, br-
botanje, iskanje in poskušanje. Pri 
tem naj bi zmagalo najboljše, najbolj 
prodorno, kar ni nič slabega. Paziti 
moramo le, da zamisli ne škodijo 
drugemu, kot ne more biti napredek 
severnega dela Solkana v škodo juž-
nemu. 

Novo postajališče, pri katerem ni-
mam ne zaslug ne krivde, je pridobi-

tev severnega dela Solkana, Solkana 
v celoti in tudi Nove Gorice. Je lah-
ko generator novih dogajanj, pove-
zovalna in izhodiščna točka širšega 
prostora. Je v nasprotju z vizijo ra-
zvoja Solkana? Menim, da ne, imeli 
smo celo srečo, da se je v določenem 
trenutku križalo nekaj pomembnih 
silnic, ki so rodile ta rezultat. Pred 
desetimi leti, ob stoletnici Bohinjske 
proge, se nam ta projekt ni izšel.

Solkan se ima pri načrtovanju svo-
je prihodnosti na kaj nasloniti. Zame 
je najpomembnejši solkanski duh, 
ponosen in trmast, ki ga ni uspela 
izničiti ne katastrofa v prvi svetov-
ni vojni ne preseljevanje in mešanje 
prebivalcev po drugi. Solkanski duh 
je preživel, gojiti ga moramo tudi v 
prihodnje, od otroškega vrtca naprej. 

Edinstveni historični značaj nase-
lja v širšem okolju Nove Gorice je 
drugi element, ki ga je treba izpo-

staviti bolj kot doslej. Solkan je poln 
zanemarjenih biserov (naj omenim le 
vilo Lenassi in Panjakovo), ki jih niti 
ne opazimo več, a bi jih bilo treba 
očistiti, jim dati novo vsebino, žlah-
tnejši videz, da bo Solkan privlačnej-
ši ne samo za turiste, ampak tudi za 
tiste, ki bi v takem okolju radi živeli 
in delali. 

Solkan ima tudi izjemno lego na 
prometnem stičišču treh smeri, kar je 
sicer danes še vedno obremenjujoče, 
a je bil prav pretok ljudi in blaga ra-
zlog za njegov nastanek in v celotni 
zgodovini spodbujevalec njegovega 
razvoja. Na sodoben način, s čim 
manjšimi negativnimi vplivi ga je tre-
ba izkoristiti tudi v prihodnje. 

Nismo še uspeli izkoristiti vseh 
potencialov, ki nam jih ponuja Soča, 
tako odsek z vsaj delno ohranjenim 
naravnim videzom kot jezero hidro-
-elektrarne, ki že trideset let čaka, da 
ga vključimo v življenje. 

In končno, Solkan leži v izjemno 
bogatem in raznolikem okolju z zani-
mivo prirodno in kulturno dediščino 
v neposredni bližini ter zanimivimi 
turističnimi cilji v radiju dnevne do-
stopnosti. 

Káko razvojno vizijo Solkana (tudi 
znotraj širše vizije mesta) si lahko ob 
tem zamislimo? Ne bom napisal nič 
novega, skušal bom zbrati na enem 
mestu le nekaj zamisli.

Najprej se moramo boriti proti 
neobvladljivemu razvoju kamnoloma 
in novemu zagonu proizvodnje apna. 
Groba industrija gradbenega mate-
riala pomeni smrtonosno zanko na 
grlu Solkana in konec vizije o lepem 
in zanimivem historičnem naselju.

V Solkanu je danes okrog 1250 
stanovanj, od tega je 180 nenaselje-
nih, skoraj 15%. Ogromen neizko-

Nagrajenci Krajevne skupnosti Solkan

Doroteja Golob je prejela prizna-
nje za dolgotrajno požrtvovalno delo 
v KS Solkan, za vodenje komisije pri 
ureditvi in dokončanju žarnega poko-
pališča, za nesebično pomoč pri orga-
nizaciji različnih prireditev, za stalno 
prizadevanje turističnega in kulturne-
ga razvoja Solkana.

Miha Ravnik je prejel priznanje 
za uspešno vodenje KS Solkan od 
leta 1906 – 1910, predvsem za ne-
utrudno delo pri zbiranju finančnih 
sredstev za pokritje kotalkališča, ki 
je postalo osrednji družabni in dru-
štveni prostor KS Solkan.

 

Katarina Vuga je prejela priznanje 
za dolgoletno delo pri zapisovanju pri-
povedi v solkanskem narečnem govo-
ru, ki jih je združila v zborniku Soukan 
an Sukenci u sukenščini 2012, za na-
daljnje zbiranje in objavljanje narečnih 
besed v 1001 solkanskem časopisu in 
za večletno lektoriranje časopisa.

riščen kapital, s katerim danes ne 
vemo, kaj bi. Bi ga lahko spreme-
nili v razpršeni študentski dom, 
namesto da gradimo novega v Novi 
Gorici? Seveda bi ga lahko, če bi 
Nova Gorica uresničila vizijo uni-
verzitetnega mesta. Bi ta stanovanja 
lahko uredili za ljudi, ki iščejo sta-
novanja, socialna ali kadrovska? Bi, 
če bi občinski Stanovanjski sklad 
podprl tako idejo in vanjo usmerjal 
finančna sredstva. Bi pa lahko, brez 
čejev, na katere ne moremo vplivati, 
ta stanovanja uporabili za turistični 
razvoj in jih postopoma spreminjali 
v razpršeni hotel, takih primerov 
imamo na pretek v bližnji Furlaniji. 
To je odvisno samo od nas, rabimo 
le človeka, ki se bo postavil na čelo 
takega podviga in ga uresničil. 

Turizem je gotovo eden od ra-
zvojnih potencialov. Idejam, ki 
jih je v prejšnji številki ponudil 
Branko Marušič, nimam kaj doda-
ti. Spodbuditi pa bi morali tudi na-
stajanje inovativnih delovnih mest, 
Solkan bi moral vabiti s kvalitetnim 
delovnim in bivalnim okoljem, a 
moramo priznati, da tega še nima-
mo, treba je še ogromno narediti. 
Privabljali pa bi lahko tudi s po-
nudbo prostora, vsaj v obstoječih 
objektih ga je še mnogo na razpola-
go, a je treba tudi na tem področju 
spodbuditi najprej lastnike, da jih 
ponudijo trgu, nato pa pristopiti 
tudi k promociji kraja kot celote. 
Seveda zahteva tudi to še ogromno 
dela, le začeti je treba, postopoma, 
od koščka do koščka.

Imamo nekaj še praznih prosto-
rov za notranje širjenje naselja. Ker 
jih je malo, so toliko bolj dragoce-
ni. Nekaj jih je na severnem kon-
cu, na južnem pa predvsem prostor 

opuščene hidrarne, kasneje pa mogoče 
tudi vse površine, ki jih zdaj zasedajo 
neugledne in lokaciji neprimerne go-
spodarske dejavnosti. Kaj lahko nanje 
postavimo? Seveda nismo mi tisti, 
ki bi lahko predpisali, kaj naj se tam 
zgradi, gotovo pa smo poklicani, da 
povemo, česa se ne sme: Ničesar več, 
kar bi dodatno obremenjevalo naše 
bivalno okolje. Kje je meja naše tole-
rantnosti? Do kje moramo vztrajati? O 
tem se moramo dogovoriti. 

Prepričan sem, da Solkanci v gro-
bem le vemo ali vsaj slutimo, kaj bi 
radi s svojim krajem. Vprašanje je le, 
kako naj to dosežemo. Kot če se odlo-
čamo, da bomo šli skupaj na Sabotin. 
Naj vsi strumno korakamo po isti stezi 
ali naj prepustimo vsakomur, da gre 
na vrh po stezi, ki mu najbolj ustreza 
in kakor zmore, na vrhu pa se zbere-
mo in proslavimo skupni uspeh? Sem 
za drugi način.

Stopimo torej skupaj, povejmo, kaj 
mislimo in česa si želimo, predvsem 
pa bodimo strpni in zadovoljni tudi 
z majhnimi koraki, vsak kamenček 
je lahko dobrodošel v večjem mozai-
ku. Zavedajmo se, da nobena stvar ni 
dokončna, kot je rekel Maks Fabiani: 
"Znova in znova se srečujemo z vpra-
šanjem: Kdaj je ureditev dokončna? 
– Nikoli! Živ organizem nenehoma 
raste in se nenehoma spreminja…" 
In Solkan mora ostati živ organizem. 
Bolj kot mrtve urbanistične načrte 
na papirju rabimo žive ljudi, ki bodo 
spremljali in usmerjali razvoj kraja, 
se sproti prilagajali novim izzivom in 
potrebam, čutili Solkan in se z njim 
poistovetili. 

In nas vse uspeli zbrati na vrhu 
Sabotina.
Tomaž Vuga

Nagrajenci Mestne občine Nova Gorica 2016

Pekarna BRUMAT,  Pekarstvo, 
slaščičarstvo – trgovina d.o.o. je 
dobitnica plakete Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2016 za 
proizvodnjo kruha, svežega peciva 
in slaščic, s čimer veliko prispeva pri 
ohranjanju tradicije in uresničevanju 
želja po kakovostni in zdravi hrani v 
skladu z domačimi in mednarodnimi 
standardi. 

Pekarna Brumat, največja pekarna 
v družinski lasti na Primorskem, 
je pekarna z več kot dvajsetletno 
tradicijo v pekarstvu in slaščičarstvu. 
Svoje kupce dnevno oskrbuje s svežim 
kruhom in drugimi dobrotami svojih 
pekovskih in slaščičarskih mojstrov.

Z letom 2009 so zaključili večje 
investicije v posodobitev pekarne. 
Moderno opremo združujejo s 
klasičnimi pekarskimi tehnikami in 
tako dosegajo vrhunsko kakovost. 
Njihov trud je bil tako kronan s 
pridobitvijo mednarodnih standardov 
IFS (International Food Standard) 
in ISO 22000. Poslovni procesi so 
vodeni skladno z zahtevami teh 
standardov, za kar vsako leto nova 
pridobijo certifikat. Sistem vodenja 
in obvladovanja procesov vključuje 
vse stopnje poslovnih procesov – od 
nabave do odpošiljanja izdelkov ter 
razvoj novih. 

Nejc Žnidarčič, aktualni evropski 
prvak in svetovni podprvak v spustu 
s kajakom na divjih vodah, je preje-
mnik nagrade Mestne občine Nova 
Gorica. 

V bogati 15-letni športni karieri 
je Nejc Žnidarčič osvojil 15 medalj 
na svetovnih prvenstvih, 8 na evrop-
skih prvenstvih in 29 na tekmah 
svetovnega pokala. S svojimi uspehi 
pomembno doprinaša k prepoznav-
nosti Mestne Občine Nova Gorica v 

Tomaž Vuga, dipl. ing. arhitekture, 
je prejel plaketo Mestne občine Nova 
Gorica za življenjsko delo. 

Solkanec Tomaž Vuga je eden naj-
pomembnejših slovenskih urbanistov. 
Neizbrisna sled njegovega dela je vidna 
v Novi Gorici in na Goriškem pa tudi 
v Sloveniji in zamejstvu. Od 1964 - 
1981 je delal kot arhitekt projektant in 
urbanist v Novi Gorici. V tem času je 
bil od 1968 - 1981 odgovorni urbanist 
mesta, od 1968 - 1974 pa direktor Za-
voda za urbanizem Nova Gorica. Od 
2001 – 2002 je sodeloval z Uradom za 
prostorsko planiranje Ministrstva za 
okolje in prostor pri pripravi Politike 
urejanja prostora republike Slovenije, 
Ocene stanja in teženj v prostoru Slo-
venije (sprejeta na Vladi RS leta 2001) 
ter Osnutka Strategije prostorskega ra-
zvoja Slovenije. Po letu 2007 je sode-
loval v več projektantskih skupinah na 
področju varstva okolja in razvoja tu-
rizma (Čezmejni projekt ureditve Soče 
od Stražic do solkanske hidroelektrar-
ne, Projekt Škabrijel – park miru, Pro-
jekt turistične izrabe Trnovske in Banj-
ške planote) ter pri sanaciji osrednjega 
dela Nove Gorice (Ulica Gradnikove 
brigade, Cankarjevo naselje).

Od 1998 do 2002 je bil predsednik 
Krajevne skupnosti Solkan. Takrat je 
vodil priprave na praznovanje tisočle-
tnice prve pisne omembe kraja, sode-
loval pri pripravi zbornika Jako stara 
vas na Goriškem je Solkan. 

Od 2002 do 2010 je bil član me-
stnega sveta Mestne občine Nova Go-
rica, od aprila 2004 do konca 2006 
tudi podžupan Mestne občine Nova 
Gorica. Od 2008 – 2010 je bil vodja 
skupine za spremljanje priprave Ob-
činskega prostorskega načrta MONG, 
v od 2011 – 2014 je vodil županovo 
Komisijo za okolje in prostor ter ko-
ordiniral pripravo več urbanističnih 
in projektnih programov v mestu (Trg 
Edvarda Rusjana, magistrala, tržni-
ca, kolesarske poti, kulturni center).  
Še vedno je ustvarjalen, aktiven in an-
gažiran človek, ki ga vznemirja pogled 
v prihodnost Nove Gorice in Goriške 
na obeh straneh meje in s svojim delo-
vanjem aktivno prispeva k ustvarjanju 
te prihodnosti.

Mag. Darinka Kozinc je dobitnica 
nagrade Franceta Bevka Mestne ob-
čine Nova Gorica za dolgoletno lite-
rarno dejavnost, za številne objave, 
literarne večere, pogovore in nastope 
doma in v zamejstvu ter vodenje Go-
riškega literarnega kluba Govorica, ki 
med drugim ohranja spomin na dva 
najpomembnejša človeka za Primor-
ce, Franceta Bevka in Simona Gregor-
čiča. 

Darinka Kozinc sodi med prepo-
znavne goriške literarne ustvarjal-
ce. Literarne prispevke in pesmi je 
objaljala že v dijaških letih v šolskih 
glasilih, Anteni, Ognjišču, Zabavni-
ku, Mladini in drugih, kasneje je bila 
stalna sodelavka primorskih srečanj, 
nekaj časa tudi članica uredniškega 
odbora in predsednica nadzornega 
odbora. Objavlja v otroških revijah 
Ciciban, Cicido, Trobentica. Radio 
Trst A je za oddajo La Fiabba del 
mattino priredil približno sto besedil 
njenih pravljic, Mišek mizar in Zajčka 
sta doživela gledališko uprizoritev, za 
prvošolce slovenkih šol v Italiji je bil 
posnet DVD Pravljice za vsak dan. 

Od začetka ustanovitve Goriškega 
literarnega kluba Govorica, ki zdru-
žuje vse vidne goriške ustvarjalce, je 
Darinka Kozinc predsednica. Skupaj 
s klubom izvaja literarne večere, bra-
nja, predstavitve knjig članov, sodelu-
je z drugimi literarnimi klubi, izdaja 
knjige in navezuje sike z zamejci, skrbi 
za slovansko besedo za naše rojake v 
tujini, navezuje stike z drugimi lite-
rarnimi društvi, kot PoBeRe, Društvo 
srbskih pisateljev ter že šesto leto iz-
vaja odmevne Gregorčičeve dneve na 
treh lokacijah: Vrsno, Nova Gorica, 
Gorica in Gradišče nad Prvačino. 

Literarne nagrade: 
*Antena: 1. nagrada na literarnem nateča-
ju 1982, 
*tržaška revija Mladika: 1. nagrada na 38. 
literarnem natečaju za prozo Jaz, aleksan-
drinka, 
*tržaška revija Mladika: 1. nagrada v letu 
2002, natečaj za prozo: Talko borotalko, 
*Radio Trst A: 2. nagrada za pravljico O 
oblačku Bačku 2002, 
*Pravljica.si: 1. nagrada za Kresniček 
Žarko 2015, 
*Glas žensk: 1. nagrada, 2015, 
*Natečaj Govorička: 1. nagrada za prozo, 
2015, 
*Planinski vestnik: 3. nagrada, 2014. 

V petek, 9. septembra 2016 je v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča potekala slavnostna seja Mestne občine 
Nova Gorica, na kateri so slovesno podelili nagrade Mestne občine Nova Gorica za leto 2016. Na proslavi, ki je pote-
kala v režiji mlade domače režiserke Nike Bezeljak, so podelili priznanja tudi vrsti občanov, Solkancev po rodu, bivanju 

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. 
grad., je prejel plaketo Mestne ob-
čine Nova Gorica za svoj doprinos 
pri znanstvenih in strokovnih razi-
skavah svetovno znanega solkanske-
ga kamnitega železniškega mostu in 
za vsestransko promocijo te največje 
tehnične in inženirske mojstrovine v 
Sloveniji. 

Gorazd Humar se je kot gradbeni 
inženir veliko ukvarjal z gradnjo mo-
stov in drugih večjih infrastrukturnih 
objektov v Sloveniji in tujini. V vod-
stvenem timu je sodeloval pri gradnji 
betonskega ločnega mostu čez Sočo 
na Sabotinski cesti v Solkanu.

Ob delu se je več desetletij ukvarjal 
s preučevanjem in raziskavami gra-
dnje številnih znamenitih mostov v 
Sloveniji. Na podlagi obsežnega raz-
iskovalnega dela in zbiranja gradiva o 
gradnji svetovno znanega kamnitega 
železniškega mostu čez Sočo v Solka-
nu v muzejih in arhivih, predvsem na 
Dunaju in v Trstu, je leta 1996 objavil 
obsežno monografijo o solkanskem 
mostu Kamniti velikan na Soči. V njej 
je sistematično in strokovno razčlenil 
in opisal gradnjo solkanskega mostu 
med leti 1904 in 1906 na podlagi do 
takrat v Sloveniji še nepoznanih ori-
ginalnih zapisov dveh ključnih inže-
nirjev in graditeljev mostu, ki jih je 
našel v Dunajski nacionalni biblioteki. 
Solkanski most je leta 1906, ko je bila 
odprta Bohinjska proga, štel za most 
z največjim kamnitim lokom na sve-
tu (razpon loka 85 m). Ta primat ima 
Solkanski most še danes.

Gorazd Humar je s Krajevno sku-
pnostjo Solkan sodeloval pri pripravi 
100-letnice Solkanskega mostu leta 
2006, ko je bila sistematično urejena 
in očiščena okolica mostu. Urejeni so 
bili pristopi in poti, razgledna ploščad 
z informacijskimi tablami ter prva 
nočna osvetlitev mostu. To sodelova-
nje se še nadaljuje z urejanjem stalne 
razstave v manjšem muzeju o solkan-
skem mostu v Solkanu. 

Evropi in svetu. Sodi med najboljše 
slovenske športnike. Je član Kajak 
kluba Soške elektrarne in se s svojimi 
dosežki uvršča med najboljše kajaka-
še v zgodovini naše države. Preden 
je postal kajakaš, se je preizkusil v 
veliko drugih športih, nekaj let je 
treniral gimnastiko, igral nogomet in 
košarko. Nad kajakaštvom se je nav-
dušil v petem razredu osnovne šole. 
Takrat so jih v okviru športnega dne 
peljali na vožnjo s kajakom po Soči. 
V trenutku se je zaljubil v ta šport in 
se vpisal na tečaj. V skupini je hitro 
napredoval in od začetnika kmalu 
prestopil v starejšo skupino. Nejc 
rad poudari, da sta njegovo kariero 
najbolj zaznamovala trenerja Andrej 
Grobiša in Jernej Abramič. »Če ne bi 
bilo Grobiše, sploh ne bi ostal v ka-
jaku. Abramič, ki me je dobil v roke 
po treh letih treniranja, mi je dal ob-
čutek za divjo vodo. Kot otroci smo 
se na njej preigrali ure in ure skozi 
slalom in tudi rodeo. Če ne bi bilo 
Jerneja, tudi ne bi bilo teh uspehov,« 
o svojih začetkih pove Nejc, ki rad 
poudari, da je od vseh rek njegova 
prva ljubezen Soča. 

Pri prodaji se osredotočajo 
predvsem na velike kupce. Dnevno 
sveže izdelke dobavljajo trgovskim 
verigam, hotelom in gostinskim 
lokalom. V zadnjih letih postaja vedno 
pomembnejša prodaja na tuje trge, 
predvsem na nam bližnje italijansko 
tržišče. Ponudbo njihovih dobrot pa 
lahko manjši kupci najdejo v njihovi 
mreži desetih butičnih prodajaln 
in potujočih trgovin v Ajdovščini, 
Desklah, Grgarju, Solkanu, Vrtojbi, 
Šempetru, Kobaridu in tri v Novi 
Gorici. S potujočimi trgovinami 
oskrbujejo Goriška Brda, Kras in 
Trnovsko planoto.

Kakovost je njihova temeljna 
vrednota na vseh področjih 
poslovanja. Začenja se pri izbiri 
sestavin, nadaljuje pri njihovem 
preverjanju, proizvodnji in prevozu 
izdelkov, zaključi se na prodajnem 
mestu. 

Malčki iz vrtca in zborovodja Matej Petejan, foto: David Verlič

Dorica Golob, Miha Ravnik in Katarina Vuga, foto: David Verlič

Godalni kvartet Cellostrike, foto: David Verlič

Pogled na Solkan, foto: Vasja Podbršček

KS Solkan KS Solkan

Iskrene čestitke 
mag. Darinki Kozinc,  
naši predsednici, za Bevkovo nagrado 
Mestne občine Nova Gorica.
Čestitamo tudi vsem nagrajencem 
Krajevne skupnosti Solkan in Mestne 
občine Nova Gorica.
Člani Sveta KS Solkan 2014-2018
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Od železne ceste

Mnogi Solkanci se še danes spo-
minjajo veličastne obeležitve 100. 
obletnice Solkanskega mostu v okviru 
praznovanja 100. obletnice Bohinjske 
železniške proge pred desetimi leti, ki 
jo je režirala krajanka Alenka Saksida. 
Deset let je hitro minilo in tako v tem 
letu obeležujemo že 110. obletnico. 
Društvo za Bohinjsko-goriško progo, 
ki velja za enega glavnih promotorjev 
proge, si že vrsto let prizadeva za nje-
no ohranjanje in razvoj. Ob letošnji 
obletnici je tajnik društva Matjaž Ma-
rušič poudaril, da si ob 110. obletnici 
želijo predvsem dejanj. V Mestni ob-
čini Nova Gorica smo si vse leto pri-
zadevali, da bi se dejansko kaj obrnilo 
na bolje. Tako smo se že poleti raz-
veselili novega železniškega postajali-
šča v Solkanu, do Nove Gorice vozi 
avtovlak, povečale so se kapacitete za 
kolesarje na vlakih, ob novogoriški 

železniški postaji smo postavili nove 
klopi, v stavbi železniške postaje pa 
je Kulturni dom Nova Gorica odprl 
novo kulturno-informacijsko točko, 
namenjeno prebivalcem obeh Goric 
in okolice pa tudi turistom, ki pogo-
sto prihajajo na Trg Evrope. 

Praznovanje praznika Mestne ob-
čine Nova Gorica pa je bila pravšnja 
priložnost, da v Solkanu, ki je tesno 
povezan tudi z železniško progo, 
obeležimo in počastimo to pomemb-
no obletnico, saj so tudi Solkanke in 
Solkanci s svojimi rokami pomagali 
graditi Solkanski most. Mestna ob-
čina Nova Gorica je v sodelovanju z 
Uradom predsednika Republike Slo-
venije, Slovenskimi železnicami in 
Krajevno skupnostjo Solkan v soboto, 
3. septembra, pripravila slovesnost 
Od železne ceste. Pozdravni besedi na 
slovesnosti sta prispevala župan Me-

Prireditve

Zapestnica prijateljstva

Pevski zbor in igralci na kljunasto 
flavto iz VDC Nova Gorica so se v 
sredo, 22. junija, v prostorih Enote 
Solkan z vsem, kar so se v zadnji sezo-
ni naučili, predstavili na tradicionalni 
zaključni prireditvi.

In imeli smo kaj slišati in videti. 
Nastopi, ki so jih med letom imeli na 
različnih javnih prireditvah, so jim 
vlili večjo samozavest, sproščenost in 
utrdili željo po novem znanju. Z vese-
ljem je bilo gledati nastopajoče, kako 
so v igri uživali. Od mentoric smo 
se poslavljali z mislimi, usmerjenimi 
v novo sezono, in z vero, da skupaj 
zmoremo več.

Prireditvi je sledil prav poseben 
dogodek, ki smo ga poimenovali »Pri-

jatelji, gremo na morje…«. V prvem 
delu je bila predstavljena knjiga Zape-
stnica prijateljstva. Odlomek iz nje je 
prebrala Dominika Prijatelj. V nada-
ljevanju pa se je uresničila želja avto-
rice knjige, gospe Darinke Kozinc, da 
se ilustracije njenih del postavijo na 
licitacijo, izkupiček pa nameni VDC 
Nova Gorica. Da so barvite ilustra-
cije dobile nove lastnike, je pomagal 
dramski igralec Radoš Bolčina, ki se je 
izkazal kot odličen animator in igriv 
ponudnik. 

Hvaležni za dobrodelno gesto in 
polni dobre volje smo druženje zaklju-
čili ob prigrizku.

Irena Martinuč

Pesem pod lipo

Kulturno društvo Slavec Solkan v so-
delovanju s Krajevno skupnostjo Solkan 
je ob 25. obletnici dneva državnosti pri-
pravilo tradicionalno pevsko prireditev 
Pesem pod lipo. Prijeten glasbeno pev-
sko obarvan večer se je odvijal na Trgu 
Marka Plenčiča pred solkansko cerkvi-
jo pod bujno cvetočo lipo na predvečer 
dneva državnosti. Večer je bil posve-
čen predvsem lepi slovenski pesmi, saj 
se bojimo, da slovenska pesem počasi 
umira, zato jo uvrščamo vsako leto v ta 
program, ki ga je z izbrano besedo po-
vezovala Vesna Bašin.

Zbrane sta prisrčno pozdravila 
predsednica Krajevne skupnosti Sol-
kan Darinka Kozinc in slavnostni go-
vornik Matej Arčon, župan Mestne 
občine Nova Gorica. Poudaril je, da 
je slovesnost spomin na dogodke, ki 
so omogočili razglasitev suverenosti 
in mednarodno priznanje Republike 
Slovenije. Takrat smo dokazali, kako 
smo med seboj povezani ter istočasno 
odgovorni zase in za prihajajoče gene-
racije. Pomembno se je zavedati, da smo 
Slovenci, da smo ponosni na svoj jezik, 
kulturo in svojo državo.

V počastitev slovenstva je zazve-
nela Zdravljica v izvedbi sopranistke 
Polone Kante Pavlin ob spremljavi Ane 
Marije Furlan, neutrudne pedagoginje, 
pianistke s srcem in dušo, ki vedno z 
nasmehom sprejme povabilo. V prvem 
delu se je predstavil domači pevski zbor 
pod vodstvom Mirana Rustje. Mešani 
pevski zbor je bil ustanovljen leta 1980 
pod okriljem Društva računovodjev 
Nova Gorica. Domovinsko pravico v 
Solkanu je pridobil leta 1996 in se je 
preimenoval v MePZ Slavec Solkan. 
Sopranistka Polona Kante Pavlin je v 
svoj program vključila otroške pesmi 
Otona Župančiča in jih nadvse uspe-
šno zapela ob klavirski spremljavi Ane 
Marije Furlan in z vmesnim recitalom 
Matjaža Vidmarja. Izbor programa in 
nastop je bil pohvale vreden. Uspešna 
sta bila nastopa in izbor pesmi, ki ga je 
izvedel MePZ Primorje Ajdovščina pod 
vodstvom Matjaža Remca in prav tako 
nastop Goriškega komornega zbora, 
ki deluje komaj tri leta pod vodstvom 
Walterja Lo Nigra. Piko na i pa je ve-
čeru dodal Gorenjski oktet, ki se želi 
potrditi v sodelovanju z drugimi skupi-

nami na nastopih in tekmovanjih, kjer 
dobiva plakete in priznanja. Vse to smo 
doživeli ob navdušenju poslušalcev, ki 
so nastopajoče nagradili z bučnim plo-
skanjem.

Ob zaključku prireditve so pevci 
združeno zapeli Lipa zelenela je. Za vse 
nastopajoče in vabljene se je nadaljeva-
lo prijetno druženje s petjem na dvori-
šču Krajevne skupnosti Solkan.

Pesem pod lipo, ki poteka že 17. 
leto ob dnevu državnosti, so poslušalci 
sprejeli za svojo; postala je tradicional-
na in nastopi so vsako leto boljši. 

Prisrčna hvala nastopajočim in 
vsem, ki ste na kakršen koli način pri-
pomogli k izvedbi prireditve. Posebna 
zahvala gre domačemu pevskemu zbo-
ru Slavec za organizacijo večera. Me-
nim, da je prireditev Pesem pod lipo 
dragocena za ljubiteljske kulture in da 
bo živa tudi v prihodnje. Naša velika 
želja je, da bi ljubitelji kulture dobili v 
našem kraju svojo dvorano, kjer bi se 
počutili doma in bi jih ljubezen vodila 
v nove ustvarjalne uspehe.

Olga Srebrnič

Pohod na Škabrijel
Pohodniki smo se na pohod ob 

prazniku občine Nova Gorica, pra-
zniku KS Solkan in 100. obletnici do-
godkov v prvi svetovni vojni odpravili 
izpred mestne hiše v Novi Gorici. S 
pohodniki iz drugih KS smo se zbrali 
na vrhu Škabrijela ob stolpu, kjer je 
sledil pester kulturni program amater-
skih skupin.

Nastopil je kvartet iz orkestra 
Slovenske vojske, Moški pevski zbor 
Kromberški Vodopivci pod taktirko 
Vojka Pavlina in Ženski pevski zbor 
Rože iz Nove Gorice. Predstavil pa se 
je tudi kitarist in pevec Aleks Pavlin iz 

šole Vladimirja Čadeža, ki je zavzeto 
zapel tri pesmi. Program je povezo-
vala Tajda Leskovic iz mladinskega 
gledališča, ki je dodala tudi dramski 
prispevek. Po zaključku kulturnega 
programa je bilo ob stolpu še nefor-
malno družabno srečanje. Prvič smo 
se na vrhu Škabrijela ob stolpu odže-
jali tudi s hladno točenim pivom in 
prigrizkom iz sveže rezanega pršuta. 
Pohoda sta se udeležila tudi kitajska 
študenta iz podiplomskega študija na 
novogoriški univerzi in okrog 200 
pohodnikov, predvsem iz Goriške.
Jordan Kodermac

stne občine Nova Gorica Matej Arčon 
in podpredsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije Matjaž Nemec. 
Župan Matej Arčon je poudaril, da 
je življenje Solkana tesno povezano z 
mostom, njegovo zgodovino in med-
narodno prepoznavnostjo. Poudaril 
je, da je novo železniško postajališče 
v Solkanu odslej umeščeno na veliko 
bolj dostopno in prijaznejšo lokacijo 
in omogoča dobro povezavo z me-
stnim avtobusom, kolesarskimi in 
pešpotmi. Nahaja se na vstopni točki 
v kraj. Skupaj z novo kolesarsko pro-
go ob reki Soči in brvjo čez Sočo, ki 
bo zgrajena pri Kajakaškem centru, 
bo še dodatno obogatila turistično in 
rekreacijsko ponudbo na tem obmo-
čju. Tudi podpredsednik Državnega 
zbora Matjaž Nemec je v pozdravnem 
nagovoru izpostavil lepoto Bohinjske 
proge in pomen njene promocije, za 
katero si tudi sam prizadeva. 

Predsednik Borut Pahor se je v Sol-
kan skupaj z gosti pripeljal z muzej-
skim vlakom. Na novem železniškem 
postajališču ga je z mladima krajano-
ma v solkanskih narodnih nošah go-
stoljubno sprejela predsednica Kra-
jevne skupnosti Solkan Darinka Ko-
zinc. Prvačka godba na pihala je vse 
goste pospremila na Trg Jožeta Srebr-
niča, kjer je bilo že vse pripravljeno 
za začetek slovesnosti z naslovom Od 
železne ceste, ki jo je režirala Ana Fa-
cchini. Pod njeno taktirko so kulturni 
program oblikovali Prvačka pleh ban-
da, Turistično rekreacijsko društvo 
Globočak s komično miniaturko in 
dramska igralca Urška Taufer ter Žiga 
Udir. Predsednik republike Borut 
Pahor je v osrednjem govoru na slo-
vesnosti izpostavil pomen železniške 
infrastrukture in nujnost njene mo-
dernizacije. Dodaten razvoj Bohinjske 
proge, ki s številnimi znamenitostmi 
in lepotami sodi med najlepše v Evro-
pi, po njegovem mnenju predstavlja 
napredek ne le s turističnega, temveč 
tudi z ekološkega in gospodarskega 
vidika. Novogoriškemu županu Ma-
teju Arčonu je predsednik na slove-
snosti poklonil posebno protokolarno 
darilo - slovensko zastavo in mu de-
jal, naj si tudi v prihodnje prizadeva 
za ohranjanje tradicije, načrtovanje 
vizije prihodnosti in za krepitev so-
delovanja. Med zbranim občinstvom 
je bil tudi letošnji občinski nagrajenec 
Gorazd Humar, avtor knjige Kamniti 
velikan na Soči. 
Mirka Čubej Križnič 

Ob 110-letnici Bohinjske proge je skupina DunkingDevils izvedla akrobatsko-umetniški 
nastop - to je bil prvi tak nastop na vozečem vlaku v zgodovini košarkarskih akrobatskih 
nastopov. Ob tem so slike reke Soče in Solkanskega mostu obšle svet. Videoposnetek 
nastopa si lahko ogledate na: www.youtube.com/watch?v=CBgPOSsEUis. Spletna 
stran je imela doslej že več kot milijon obiskovalcev. Foto: Katja Pokorn

Slovesen sprejem na novem postajališču 3. septembra 2016, foto: Katja Munih

Na sprehod  skozi Solkan z nove železniške postaje do Placa se je predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pahor spominjal cestne zapore in protesta Solkancev zaradi 
obvoznice, ki se ga je takrat udeležil, kasneje pa tudi zbora krajanov na KS Solkan, 
ko je kot predsednik parlamenta na listu prinesel sklep državnega zbora o zagotovitvi 
sredstev za gradnjo solkanske obvoznice. To je pomenilo premik od dokumentacije k 
realizaciji projekta.

Gostje na prireditvi na solkanskem Placu, foto: David Verlič

Solkanski MePZ Slavec Solkan na letošnji Pesmi pod lipo, foto: Vasja Podbršček

Utrinki s pohoda, foto: Jordan Kodermac

DunkingDevils na Solkanskem mostu, foto: Katja Pokorn

Iz prireditve Od železne ceste, foto: David Verlič

KS Solkan



30. september 20161001- solkanski ~asopis6 71001- solkanski ~asopis30. september 2016

Prireditve

Zlata jesen
revija pevskih zborov upokojencev Severne Primorske

»Naj pesem se sliši od zore do mraka,
navdih naj bo glas, ki v srcih odmeva,
želja nas vseh je od rož do oblaka,
da v pesmi naj naši nihče ne sameva.«
Miran Rustja

Vsakoletno srečanje pevskih zbo-
rov Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Severne Primorske je praznik 
za nas, ki radi pojemo in za vse, ki v 
zborovskem petju uživajo. V nedeljo, 
12. junija 2016, smo imeli prazno-
vanje v Bukovici. In prav ob dogod-
kih, kot je pevska revija, našo jesen 
življenja naredimo prijazno, prijetno 
in koristno za boljše razpoloženje v 
družini in v družbi nasploh.

Organizacija revije, ki je bila po 
mnenju številnih posrečeno preime-
novana v revijo Zlata jesen, je bila za-
upana Društvu upokojencev Solkan 
– Mešanemu pevskemu zboru Slavec, 
ker se je na lanski prireditvi v Idriji 
najbolje izkazal. Zbor je bil izbran, 
da zapoje v Linhartovi dvorani Can-
karjevega doma v Ljubljani na držav-
ni reviji pevskih zborov upokojencev 
v času Festivala za tretje življenjsko 
obdobje. Delo in skrb za izpeljavo 
srečanja je z odliko opravila Olga 
Srebrnič, predsednica KD Slavec. 

Težnja po druženju med genera-
cijami in dragoceno povezovanje z 
mlajšimi in mladimi je bilo naše po-
vabilo Otroškemu pevskemu zboru 
Osnovne šole Komen. Iskreni otroški 
glasovi pod vodstvom zborovodki-
nje gospe Andreje Rustja so izzva-
li pravo navdušenje. Nato pa je bil 

odrski prostor namenjen nastopom 
upokojenskih zborov: ŽPZ Strmica 
Rožna dolina z dirigentom Miranom 
Rustjo, MePZ Unitri Nova Gorica z 
Ivanom Mignozzijem, ŽPZ Gorica 
z dirigentko Tanjo Pelicon, Vokalna 
skupina Nepozabnice Tolmin z Vero 
Klemente Kojič, MePZ Klasje Buko-
vica-Volčja Draga z Barbaro Šinigoj, 
ŽPZ Sanje Nova Gorica z Jožico 
Golob, MoPZ Šempeter z Miranom 
Rustjo, MePZ upokojencev Idrija s 
Polono Bolčina, ŽPZ Večernica Aj-
dovščina z Miranom Rustjo, MePZ 
DU Cerkno z Vojko Svetičič in 
MePZ Slavec Solkan z Miranom Ru-
stjo. Povabilu so se prijazno odzvali 
pevci Lovskega pevskega zbora Zla-
torog Vipava z zborovodjem Igorjem 
Hodakom. 

Po mnenju strokovne komisije, ki 
ji je predsedoval akademik gospod 
Matej Petejan, se je najbolje odrezal 
Moški pevski zbor Šempeter pod 
vodstvom Mirana Rustje, ki bo našo 
pokrajino v septembru zastopal na 
državni reviji v Cankarjevem domu. 
Čestitamo in želimo najboljšo pri-
pravo in uspešno predstavo.

Našo prireditev so počastili in na-
menili nekaj spodbudnih in prijaznih 
besed predstavniki kraja in upoko-
jencev. Predsednica Sveta Krajevne 
skupnosti Solkan Darinka Kozinc je 
izrazila zadovoljstvo, da so srečanje 
pripravila društva iz Solkana in da 
so na lični zgibanki predstavili še 
zgodovino Solkana. Njena želja je, 
da ohranjamo tradicijo pevstva tudi 

v prihodnje in prenašamo pesem na 
mlajše rodove. Predsednik Pokrajin-
ske zveze društev upokojencev Se-
verne Primorske Zlatko Marušič se 
je zahvalil organizatorju za odlično 
izpeljano prireditev in Zvezi društev 
upokojencev Slovenije za vsakole-
tno finančno podporo. Vesel je, da 
se upokojenci družimo in svoj dra-
goceni čas posvečamo petju, učenju, 
nastopom in medgeneracijskemu 
povezovanju. Posebej je še izpostavil 
potrpežljivo delo zborovodkinj in 
zborovodij in izrekel zahvalo oce-
njevalni komisiji. Član Društva upo-
kojencev Solkan Davorin Škarabot 
je čestital nastopajočim in se zahva-
lil vsem, ki so prispevali k uspešni 
prireditvi, še posebej Kulturnemu 
društvu Slavec.

Sledila je zahvala Kulturnega dru-
štva Slavec Božidarju Markiču za 
uspešno medsebojno sodelovanje v 
času, ko je dvanajst let vodil Društvo 
upokojencev Solkan.

Priznanja in nagelj je zborovskim 
vodjem podajala učenka Osnovne 
šole Solkan Teja Rajna, oblečena v 
solkansko narodno nošo. Program 
večera je vodila gospa Tjaša Mišček. 

Zaključek je bil svečan in bučen, 
kajti zadonela je primorska himna 
Rada Simonitija Vstala Primorska 
pod vodstvom mlade zborovodkinje 
Polone Bolčina. Svoje glasove so pri-
dali tudi navdušeni poslušalci, višek 
praznovanja pa je obogatil Matej Pe-
tejan s harmoniko.
Klara Štrancar

Zgodba Vokalnega ansambla Reunion

Ko se boste naučili najti 
ravnotežje med zbranostjo  
in sproščenostjo, boste začeli 
uživati v muziki.

Beseda reunion pomeni ponov-
na združitev. Ravno te dni minevata 
dve leti, odkar smo se po mnogih 
letih prvič srečali in ponovno združi-
li. V avli Osnovne šole Solkan se je 
v seznam pevk in pevcev vpisalo več 
kot sto nekdanjih učenk in učencev 
solkanske šole 28 generacij. Takrat 
smo mislili, da priložnostno, v poklon 
naši učiteljici, zborovodkinji Jožici 
Golob. Vse tja do januarja, ko smo z 
jubilejnim koncertom razprodali dve 
veliki dvorani kulturnega doma, smo 
vztrajno vadili in postopoma prebudi-
li v sebi ljubezen do petja do te mere, 
da nismo želeli odnehati. Priložnost 
je prerasla v zgodbo. Prisluhnil nam 
je zborovodja, dirigent in skladatelj 
Radovan Kokošar in začela se je pot 
Vokalnega ansambla Reunion. Pridru-
žili so se nam novi glasovi, nove pev-
ke in pevci od vsepovsod, a vendarle 
ostajamo solkanski zbor. V Solkanu 
vadimo, tu smo začeli, tu smo doma. 
»Reunion iz Solkana« nas je že nekaj-
krat predstavil Vlado Kreslin. 

V poldrugem letu delovanja je 
Vokalni ansambel Reunion doživel 
marsikaj. Morda bi kdo rekel, da je 
dosegel veliko, vendar ne gre za to. 
Ne pojemo, da bi karkoli dosegli, am-
pak zato, da bi skupaj čim več lepega 
doživeli, seveda ob vztrajnem delu in 
glasbenem napredku. Že vsaka vaja 
je po svoje doživetje. Intenzivne vaje 
so intenzivno doživetje. Nastopi, ko 
nismo sami, ko se med nami in občin-
stvom pretaka prav posebna energija, 
pa so posebno doživetje. Včasih se za-
zdi, da se bodo od pozitivnega naboja 
kar porušili zidovi. 

Tako je bilo tudi, ko smo prvič 
nastopili v Križankah z Vladom Kre-
slinom na Festivalu Ljubljana. Aprila 
2015 nas je povabil k sodelovanju in 
vse do konca avgusta smo se nastopa 
neizmerno veselili. Zavedali smo se, 
da imamo velik privilegij in hkrati 
odgovornost. Radovan nas je dobro 
pripravil in napisal izjemne aranžma-
je, ki so Kreslina prepričali. Največji 
presežek je bila vsekakor punkroker-
ska skladba skupine Martin Krpan 
Nocoj bomo mi prižgali dan, ki jo je 
Vlado Kreslin izvajal nazadnje pred 
več kot 20 leti. Ta nam je po svoje 
nekako narekovala tudi opravo, tako 
da je bilo med nami videti tudi he-
rokezo, robatine, mrežaste nogavice, 
bulerje, kovice. In res smo v Križan-
kah prižgali dan in noč. Na oder smo 
prihajali ob prepevanju pesmi Daleč 
je moj rojstni kraj. Z vrha sta se med 
občinstvom vili dve koloni, ki jima 

ni bilo videti konca. Tistega dne nas 
je na odru stalo kar stopetnajst. Pu-
blika je vstala, ploskala, vriskala od 
navdušenja. Težko je bilo peti, ker so 
se nam v grlu od ganjenosti nabirali 
cmoki, solze v očeh so meglile po-
gled, v naslednjem trenutku so se usta 
širila v nasmeh čez cel obraz, srce je 
divje utripalo, iz nas je vel ponos, od 
sreče, ne od višine, se nam je skoraj 
zvrtelo. Ko smo po bučnem aplavzu 
in stoječih ovacijah stopili v zaodrje, 
objemov in nazdravljanja ni bilo kon-
ca. Čutili smo, slutili, a si nismo upali 
izreči na glas, da se ta zgodba ne more 
kar tako končati. In res, oktobra je 
Vlado Kreslin telefoniral in rekel: »Si 
predstavljaš, kako noro bi izpadel za-
četek mojega koncerta v Cankarjevem 
domu s tistim vašim AAAAA?« Tako 
se namreč začne pesem Nocoj bomo 
mi prižgali dan. Seveda smo si še kako 
predstavljali in se takoj podali v novo 
dogodivščino. Cankarjev dom. Raz-
prodana Gallusova dvorana.  Dva 
večera zapored. Posnetek koncerta na 
1. programu RTV. Več se v Sloveniji 
skoraj ne da. Naša pevka, pisateljica 
Anja Mugerli, je ob posebni priložno-
sti, 50. rojstnem dnevu Radovana in 
njegovega brata Sandija, ki je tudi naš 
član, zapisala:

Sto parov nog skuša v poltemi ho-
diti neslišno, a tišino občasno zmoti-
ta pokašljevanje in drsanje korakov. 
Zdi se, da mine cela večnost, preden 
so vsi na svojem mestu. Težka zavesa 
pred njimi se bo vsak hip dvignila, a 
za zdaj je skozi režo v njej videti le od-
daljeno lučko nekje nad avditorijem. 
Utripanje src se nepričakovano pospeši 
in usta se osušijo. Nekateri nenadoma 
pozabijo tekst, nekdo drug se skuša 
spomniti, katere zloge mora poudariti, 
tretji si s prsti tapka po nogi in tako 
šteje, kdaj mora vstopiti. V glavah se 
zaslišijo besede: »… ne zabivat… en 
es… poudari drugi zlog…« 

V vidno polje sto parov oči stopi 
Radovan in zakoraka proti stojalu z 
notami. Ko nepremično obstoji na 
sredini odra, rahlo osvetljen s snopom 
svetlobe, in ko jih vseh sto objame s 
pogledom, se dihanje umiri, besede se 
zložijo v pravi vrstni red in v glavah se 
jasno zaslišijo poudarjeni zlogi. 

Nekje za zaveso se oglasi zname-
nje: ton na klavirju in nato palčke, ki 
štirikrat udarijo druga ob drugo. Ra-
dovan dvigne roke v zrak. Sunek adre-
nalina je tako silovit, da jih spodnese, 
in komaj ujamejo vstop. Glasen a šine 
iz sto grl in se ujame v prostor za zave-
so, tako da lahko čutijo vibriranje pod 
svojimi nogami. Ko se zavesa dvigne, 
se glasovi kakor slap zlijejo v avdito-
rij, a hkrati jih zaslepi močna svetloba 
žarometov, v kateri jim Radovan za 
nekaj sekund izgine izpred oči. Sve-

tloba je hujša od teme in zdi se jim, 
kot da nihajo nad prepadom. Nato 
sto parov oči spet najde oporno točko 
– Radovan je še vedno pred njimi, a 
sunkovito dviguje komolec – treba bo 
pospešiti! 

Na odru za Radovanom se pojavi 
Sandi s svojo bas kitaro in udari po 
strunah. Jasno se zasliši akord, ki kakor 
magnet za seboj potegne njihove glaso-
ve. Ritem Sandijevega basa popolnoma 
sovpada z Radovanovim dirigiranjem 
in nenadoma se sto glasov spremeni v 
enega samega. Zajame jih harmonija – 
občutek, ki je podoben adrenalinu in ki 
kakor val pljuskne vanje, le da jih ne 
spodnese, temveč jih privzdigne. Rado-
van jim nakaže, naj pojejo še glasneje, 
in glasovi se okrepijo, odmevajo skozi 
dvorano in slišati so, kot bi prihajali iz 
zemlje. Sandi pospeši ritem in vseh sto 
mu sledi skozi komad, ki se z vratolo-
mno hitrostjo približuje koncu. Zadnji 
ton zazveni skozi zrak kot sirena, dvo-
rana se strese in tudi občinstvo v zadnji 
vrsti čuti drhtenje tal. 

Tišina traja le sekundo, nato iz-
bruhne bučen aplavz. Komaj se zave-
jo, kaj se je pravkar zgodilo. Sandi z 
druge strani nekaj kriči – v aplavzu se 
ga ne sliši, a z njegovih ustnic lahko 
razberejo besede: dobro za popizdit 
… za popizdit! Radovan še vedno sto-
ji pred njimi, smehlja se in gleda vse 
hkrati in kljub hrupu v njihovih gla-
vah glasno odzvanjajo njegove besede: 
»…ko se boste naučili najti ravnotežje 
med zbranostjo in sproščenostjo, bo-
ste začeli uživati v muziki …« Tako 
kot v življenju, kajti življenje ni nič 
drugega kot držanje ravnotežja – da 
ne zgrmiš navzdol ali da te ne odnese 
nekam med oblake. S tabo, Radovan, 

ki slišiš vsakega izmed nas, in s tabo, 
Sandi, ki si vedno tam, da nam daješ 
ritem, to ni le veliko veliko lažje, am-
pak tudi v užitek. 

Potem smo s Kreslinom, Big ban-
dom Nova in dekliško vokalno skupi-
no Singgirls nastopili tudi maja letos v 
amfiteatru gradu Kromberk. In ugo-
tovili smo, da veličina prostora ni v 
slavi, ki jo ima, temveč v ljudeh, ki ga 
napolnijo. Da se da čutiti še več. Tu se 
je zbralo največ domačih, otrok, pri-
jateljev, sodelavcev, znancev. Bili smo 
srečni med našimi ljudmi.

Posneli smo tudi spremljevalni vo-
kal za kar tri skladbe na Kreslinovi 
zgoščenki Če bi midva se kdaj srečala, 
ki je izšla novembra 2015. Priložno-
stno smo zapeli z Rudijem Bučarjem v 
Kojskem, nastopili na državni proslavi 
»25 let združeni v obrambi suvereno-
sti Republike Slovenije« v Križankah, 
na proslavi ob 70. obletnici osvobodi-
tve in na številnih domačih dogodkih, 

Dogodki

kot so Pesem pod lipo, revija pevskih 
zborov Goriške, Šepet pomladi, Gre-
gorjevanje v Parku Pečno, občinska 
slovesnost ob slovenskem kulturnem 
prazniku, zaključek likovne kolonije 
Art Circle v Vili Vipolže, sezono smo 
zaključili z nastopom na Bevkovem 
trgu ob Goriškem dnevu. 

Zdaj se pripravljamo na samo-
stojni koncert, ki bo 18. novembra 
v telovadnici OŠ Milojke Štrukelj. 
Pridružila se nam bosta Rudi Bučar 
in Vlado Kreslin. Zapeli bomo nekaj 
tega, kar ste že imeli priložnost sliša-
ti, predvsem pa veliko novih priredb 
rokerskih in pop skladb ter sodobnih 
priredb ljudskih pesmi. 

Veliko nas je, a zelo bomo veseli še 
kakega novega glasu, zato lepo vablje-
ni med nas. Tudi zaradi tistega dela, ki 
ga tu nismo zajeli – odmorov, druženj, 
praznovanj in neskončnega smeha. 
Ana in Anja, 
Vokalni ansambel Reunion

Poklon Francetu Bevku

Goriški literarni klub Govorica se je 17. septembra, ob rojstnem dnevu in dnevu 
smrti Franceta Bevka, pisatelja in antifašista, poklonil s cvetjem na njegovem grobu 
v Solkanu. Mag. Marija Mercina je ob grobu prebrala odlomek iz pisateljevega dela 
Železna kača.

 Barve zelenega 
smaragda  

v svetogorski baziliki

Spominski koncert ob 100. obletni-
ci prve svetovne vojne je bil v soboto, 
17. septembra v baziliki Kraljice Sve-
togorske v okviru mednarodnega festi-
vala sodobne glasbe Kogojevi dnevi v 
sodelovanju s Kulturnim domom Nova 
Gorica in Mestno občino Nova Gorica. 

Ljudska simfonična pesnitev je delo 
slovenskega skladatelja Avgusta Ipavca 
in je krstno izvedbo doživela v baziliki 
na Sveti Gori. Slavnostni govornik je bil 
msgr. Jurij Bizjak, koprski škof.

 
Velikokrat smo priča napačnemu 

poimenovanju bazilike na Sveti Gori, 
pravilno poimenovanje je BAZILIKA 
KRALJICE SVETOGORSKE.
dk

Brezčasnost begunstva

V torek, 9. avgusta, ob 17. uri naj 
bi bila ob obeležju solkanskih begun-
cev slovesnost v spomin na tragične 
dogodke pred sto leti, ko so Solkanci 
odšli v begunstvo ob bombardiranju 
Solkana. Ob slovesnosti je KS Solkan 
postavila tablo, ki naj še posebej opo-
zori na takratne dogodke.

Sprva je bilo mišljeno, da bo na 
tabli širše opisano takratno dogaja-
nje z morebitnimi fotografijami sol-
kanskih beguncev. Za izvedbo vsebi-
ne in oblike table je predsednica KS 
Darinka Kozinc zaprosila mene kot 
avtorja obeležja, ki se ga je že kma-
lu po postavitvi prijelo ime prtiskuc 
(risalni žebljiček). V resnici obeležje 
predstavlja simbol kompasa s stranmi 
neba v tlorisu, koničasta piramida pa 
je simbolna orientirna točka, ki kaže, 
kam naj se begunci vrnejo, ko zavlada 
mir: DOMOV.

Kot avtorju se mi je zdelo, da prav-
zaprav ni potrebno postavljati še ene 
table, ki bi posebej opisovala takratne 
dogodke. Poleg tega zelenico okrog 
obeležja kazita tabla krajevne skupno-
sti in poštni nabiralnik. Nova tabla 
naj bi bila začasna, saj fotografije na 
soncu in dežju zbledijo v nekaj letih, 
še zlasti, če so na tabli, namerno po-
stavljeni pod kotom 30 stopinj, da 
ne bi preveč nasilno motila obeležja. 
Namesto dolgoveznega opisovanja 
in klasičnih turističnih tabel pa sem 
predlagal, da bi na preprost, a učin-
kovit način opozorili na aktualno 
brezčasnost begunstva. Begunci pred 
sto leti in begunci danes bežijo pred 
vojno, revščino in lakoto. Tako je 
brezčasna tematika begunstva zajeta 
v preprost okvir: dve fotografiji in 
napis: BEGUNCI 1916 – 2016. Star 
kitajski pregovor pravi, da slika pove 
več kot tisoč besed. Fotografija izpred 
sto let ne prikazuje ravno solkanskih 
beguncev, ker taka fotografija verje-
tno ne obstaja, prikazuje pa begunce 
iz enega od krajev ob soški fronti, ime 
katerega pravzaprav niti ni pomemb-
no. Prav tako ni pomembno, kateri 
kraj prikazuje slavna fotografija dana-
šnjih beguncev, vendar je ta fotogra-
fija slovenskega fotografa Srdjana Ži-
vulovića dobila Pulitzerjevo nagrado 
za leto 2016 kot ena izmed najboljših 
na temo begunstva in prebežništva. 
Ta enkratna fotografija me, ne vem 
zakaj, spominja na mrtvaški ples. V 
zloveščem odsevu silhuete beguncev 
na vodni gladini se mi tu pa tam pri-
kazujejo kose - znanilke smrti.

Slovesnost ob obeležju beguncem 
in postavitvi table je bila slabo pripra-
vljena in zato slabo obiskana, morda 
nas je bilo dvajset. Uvodni govornik je 

bil Tadej Munih, predsednik Društva 
soška fronta, ki je tudi organiziralo 
slovesnost. V nekaj stavkih je opisal 
namen slovesnosti, obenem pa je, ne-
primerno za slovesnost, pripomnil, da 
bo spominsko obeležje feldmaršalu 
Svetozarju Borojeviću prestavljeno na 
Preval, ker ga Solkanci nočejo. Polre-
snica je laž. Brez nasprotovanj je bila 
na Svetu KS Solkan sprejeta prva za-
snova obeležja Borojeviću, ki je bila 
zasnovana kot prostorska inštalacija 
v zelenici ob odcepu, ki vodi s Soške 
ceste na pokopališče. Zasnova je bila 
simbolno smiselna in umirjena: velika 
skala, ki se je utrgala s pobočja Sabo-
tina in simulacija frontnega jarka. Bo-
rojevićeva podoba z napisom bi bila 
vklesana v trdo skalo. Ta projekt naj 
bi propadel zaradi prevelikih stro-
škov. Mar se ob predstavitvi zasnove 
obeležja na krajevni skupnosti ni ve-
delo, koliko sredstev je potrebnih za 
izvedbo? Zakaj se je projekt sploh 
predstavilo, če je bil v osnovi neizve-
dljiv? Zakaj je potem prišlo do nove-
ga, drugačnega projekta z ogromno 
Borojevićevo glavo, izrezano v corten 
pločevino, na drugi lokaciji, za kar je 
bilo treba prestaviti mesto za zaboj-
nike? Pa ne zaradi neke nore ideje o 
še enem trgu 120 m od glavnega sol-
kanskega trga? Zapletov zagotovo ni 
povzročila KS Solkan.

Slavnostni govornik je bil nekdanji 
poslanec Ivo Hvalica. Menim, da je 
bil njegov govor bolj priložnostni kot 
slavnostni. Povedal je, da je po pripo-
vedovanju none bil največji problem 
solkanskih beguncev, da niso imeli 
čevljev; največkrat so morali, zlasti 
otroci, »goli in bosi« do železniške 
postaje tam nekje v Furlaniji in po-
tem z vlakom v različne kraje Italije. 
Povedal je še, da so današnji begunci 
drugačni od takratnih. Zdi se, da slav-
nostnemu govorniku ni bilo všeč moje 
izenačenje vseh beguncev v vseh časih. 
Izrekel pa je tudi, vsem nam v uteho, 
skoraj preroške misli, češ da pričaku-
je v Evropi večni mir, brez begunstva. 
Vendar je tri tedne po dogodku prišla 
iz Nemčije vest, naj bi ponovno uvedli 
obvezno vojsko in opozarjajo družine, 
naj si pripravijo zaloge hrane za vsaj 
deset dni in vode za pet. V skladu s 
sloganom predsednika nekdanje Jugo-
slavije Josipa Broza-Tita: »Živimo, kot 
da bo večni mir, pripravljajmo pa se, 
kot da bo jutri vojna.« 

Res je, da nam je tudi v miru voj-
na zelo blizu. Vojna na Krimu, v Siri-
ji, terorizem in vse vrste nespameti v 
svetu nas kar hitro lahko spremenijo 
v begunce.
Vinko Torkar

Letni koncert
Vokalnega ansambla Reunion

NOCOJ BOMO 
MI PRIŽGALI DAN

18. 11. 2016 ob 20.00

Velika telovadnica 
OŠ Milojke Štrukelj

zborovodja: Radovan Kokošar

gosta: Vlado Kreslin in Rudi Bučar

 

Vstopnice v predprodaji: 
ZOSO Music Shop, 

Ul. Gradnikove brigade 37

Ob lutkovnem letu  
in spominu na slikarja 
Milana Klemenčiča, 
tudi lutkarja, kos-
tumografa, scenografa, 
fotografa, rojenega  
7. marca 1875  
v Solkanu, smo obno-
vili spominsko ploščo 
na pročelju stavbe KS 
Solkan.

Nastop v Križankah, foto: Andrej Šušmelj

Snemanje za zgoščenko Če bi midva se kdaj srečala, foto: Ožbej Černe

Nastop v okviru revije goriških pevskih zborov, foto: Ožbej Černe

Branje iz Bevkove knjige Železna kača, foto: Darica Leban

Spominska plošča Milanu Klemenčiču

Zadnji dogodki
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KKSE

Evropsko prvenstvo v slalomu za mladince  
in mlajše člane Solkan 2016

Čeprav so nekatera vsakoletna tek-
movanja že stalnica in k Soči privabijo 
tekmovalce z vsega sveta, smo po treh 
letih v Kajakaškem centru Solkan spet 
gostili kajakaško tekmovanje večjega 

formata – evropsko prvenstvo v sla-
lomu za mladince in mlajše člane. Več 
kot petsto akreditiranih udeležencev 
iz devetindvajsetih držav je zadnji te-
den v avgustu tekmovalo za naslove 

31. Soška regata in finale 
slovenskega pokala v SUP

Solkan 2016

Evropsko prvenstvo pa še zdaleč ni 
edino tekmovanje ali prireditev, ki smo 
ga organizirali v letošnjem letu. Sezo-
no smo začeli že prvi vikend v marcu, 
ko so v zanimivem tekmovanju Zapre-
katlon nastopali najmlajši. Tekmova-
nja so si nato sledila z mednarodnim 
ICF-ranking slalomom, rafting tek-
movanjem, ECA-Junior Cupom, več 
državnimi tekmovanji ter prireditvami 
za širše množice, kot so Sočafest, Eko-
dan ali SUP-pokal. Prireditveno sezono 
pa smo tradicionalno zaključili s Soško 
regato, ki smo ji dodali še finale slo-
venskega pokala v SUP-u ali stoječem 
veslanju. Regati smo po novem rahlo 
spremenili format in se zdaj ne zaklju-
čuje več v Podgori, ampak v Pevskem 
parku, ki je za take prireditve idealen.

Čeprav je sezona prireditev ob Soči 
končana, klub ostaja dejaven skozi vse 
leto. Tekmovalce čaka še kar nekaj 
nastopov na domačih in tujih tekmo-
vanjih, v centru pa gostimo športne 
dneve za več šol, izobraževanje za 
strokovne delavce v kajakaškem špor-
tu in reševalce iz divjih vod. Čaka pa 
nas še organizacija klubskega dne, na 
katerem se bomo zahvalili vsem, ki 
nam kakorkoli pomagajo, in proslavi-
li vse rezultate, dosežene letos. S tre-
mi olimpijci, paraolimpijcem, drugim 
mestom Urše Kragelj na članskem EP 
v slalomu in dvojca Taljat/Božič in s 
kopico medalj s tekmovanj vseh ran-
gov bo to praznovanje zares bogato.

Andrej Humar

Mizarji

Živel je tod mizarjev rod...

Ohranjanju spomina na čas in kraj, 
kod in kje je živel mizarjev rod, je 
posvečeno postavljanje manjših, lič-
no izoblikovanih spominskih tablic 
prav v dneh konec avgusta. Tablice 
so pomanjšana verzija motiva mizarja 
na obeležju solkanskim mizarjem na 
začetku Mizarske ulice, ki ga je 2008 
postavila Krajevna skupnost Solkan. 
Motiv mizarja na obeležju in tablicah 
je povzet po lesorezu, ki ga je pred 
davnimi leti izrezal solkanski slikar 
Jože Srebrnič.

Na tablici je pod podobo mizarja 
napis v čisti sukenščini, ki pove, kako 
se je mizarju ali delavnici po domače 
reklo. Nič posebnega, bi rekli. Spo-
minskih obeležij je v Solkanu kar ne-
kaj, največ seveda na pokopališču. A 
to je posebna zgodba. Danes je modno 
govoriti o zgodbah. Mogoče ne zveni 
prav resno, a lepo se sliši. Zgodba. Če 
nisi vpleten v kakšno zanimivo zgodbo, 
praktično ne obstajaš. Nisi na zemljevi-
du sveta. A te zgodbe ne pišemo zaradi 
sveta, pišemo jo zaradi nas, Solkancev 
(četudi smo nekateri rojeni v Podbrdu). 

Bolj po naključju sem vpleten va-
njo. Prav prijetno in poučno doživetje. 

Večina je nad pobudo, ki jo je začel in 
jo vodi Jožko Markič, navdušena, so 
pa tudi izjeme, ki so pobudo arogan-
tno zavrnile. 

Preseneča me, s kakšno toplino in 
ponosom ljudje sprejemajo postavlja-
nje tablic na svoje hiše. Povečini kar 
sami predlagajo mesto, kjer naj bi jo 
postavili. V ekipi za postavitev tablic 
sem zadolžen, da najdem pravo mesto, 
kjer naj bi bila montirana. Običajno je 
to ob hišni številki, malo gor malo dol, 
malo levo malo desno. Ostali komen-
tirajo in ko se dogovorimo, da je pra-
vo mesto prav tam, Damjan Dominko 
zavrta prvo luknjo, pritrdi tablico, 
preveri horizontalnost ali vertikalnost, 
zavrta preostale tri luknje in tablica 
je tik-tak na svojem mestu. Medtem 
Miran Brumat in sin Jani snemata za 
nov, zagotovo zanimiv film, Mira Bevc 
vse pridno zapisuje, za lastno turistič-
no uporabo ali pa morda za kroniko, 
Marjan Polanc pa vestno fotografira 
za arhiv RIRDS, kar je težko izrekljiva 
kratica za še bolj zapleten naslov: Rez-
barsko, intarzijsko in restavratorsko 
društvo Solkan. Kaj krajšega in bolj po-
etičnega bi moralo biti. Morda v duhu 

Mizar Vladimir Jug -
Vladko Kopač

Hišo mizarja Vladimirja Juga so 
podrli leta 1984, vendar je v obsto-
ječi zid na Soški cesti 9 vgrajen origi-
nalen kamnit vhod, ki je bil do tedaj 
vhod v delavnico in vhod – partuən 
na barječ pər hiši. 

Jugova mizarska delavnica je de-
lovala od 1946 do 1972. leta. V de-
lavnici je bilo sedem delovnih miz 
- banku. Zaposloval je dva stalna 
kvalificirana delavca: Pepi Jug - Ton-
čev je bil svak Vladimirja Juga, dru-
gi je bil Karlo (priimka ne vemo) iz 
Solkana, (v prostem času je bil trener 
nogometnega kluba Branik).

Vladko je vsako tretje leto imel 
po dva vajenca – gərzuəna, ki sta se 
pri njem izučila poklica; nekaj časa 
sta potem delala v njegovi delavnici 
kot kvalificirana delavca, dokler ni-
sta odšla na svoje. Vajencem so nudili 
poleg plačila za delo v delavnici tudi 
prehrano in prenočišče.

Vsak vajenec in nato delavec je 
imel v veliki delavnici svoj bank - 
delovno mizo z vsemi mizarskimi 
orodji in pripomočki za izdelavo po-
sameznega dela za končni mizarski 
izdelek.Vajenci, ki so se izučili mizar-
skega poklica v njegovi delavnici, so 
bili:

Marjan Koradin iz Brij, Vilko 
Mrak iz Puštal, Aldo Debenjak iz Ko-
zane v Goriških Brdih, Ivan Hrova-
tin, Toni Matiazzi, Jurij Konjedic iz 
Plavi, Ivan Paravan iz Ložic, Zdrav-
ko (priimka ne vemo) iz Nemškega 
Ruta, Silvan Humar iz Lokovca, Rudi 
Črnigoj iz Dobravelj in Vladimirjev 
sin Oton Jug .

LastnikVladimir Jug je imel po-
sebej delavnico z bankom, kjer je 
izrisoval načrte za mizarske izdelke 
in seveda tudi mizaril. Na dvorišču 
je pod teraso imel tudi cirkularko za 
grobo obdelavo lesa. Vsa druga stroj-
na dela je opravljal, kot vsi mizarji v 
Solkanu, na skupnih strojih v ZMO-
-ju - Zadrugi mizarskih obrtnikov, ki 
je svojim članom nudila poleg stroj-
nih še administrativne, nabavne, pro-
dajne in druge storitve.

Vladimir Jug - Vladko Kopač je 
pustil pomemben pečat med solkan-
skimi mizarji. Vzgojil je generacije 
dobrih mizarjev, ki so s svojim delom 
zasedli pomembna mesta v delovnih 
organizacijah, dva med njimi, Jurij 
Konjedic in Ivan Paravan, pa sta po-
stala celo direktorja.

 
Njegovi otroci: 
Magda Jug Antler
Bogomila Jug
Oton Jug
Nadja Jug Korečič
Robert Jug

les je lep, kot zveni reklama. Na koncu 
snemalcem in fotografom pozirajo še 
lastniki hiš, potomci mizarjev ali pa 
kar mimoidoči. Potem Jožko Markič, 
neutrudna gonilna sila celotnega pogo-
na in društva, odredi novo lokacijo in 
tako po posameznih ulicah Solkana že 
nekaj popoldnevov montiramo tablice. 
Ko se zmrači, je po naključju ali spre-
tnosti »dirigenta« v kateri od hiš ali na 
vrtu pogostitev za dobro voljo, beseda 
da besedo in morda se izcimi kakšna 
nova zgodba...

Mizarskih delavnic naj bi bilo v Sol-
kanu okrog sto. Tablic, ki jih je izdelal 
Matija Brumat, je doslej 57, potrebno 
pa jih bo izdelati še kar nekaj, ker se 
ljudje spotoma javljajo, češ da je bila 
delavnica tudi pri njih in bi tudi oni 
radi imeli na fasadi obeležje. 

Koliko je bilo mizarskih delavnic 
pred prvo svetovno vojno in po njej, 
verjetno ne bomo vedeli nikoli. Na-
tančno pa vemo, koliko je bilo delav-
nic leta 1957, saj so označene v eni 
izmed prilog Urbanističnega programa 
Nove Gorice, ki ga je izdelal geograf 
Igor Vrišer. Takrat jih je bilo še 45, če-
tudi je bila že leta 1948 ustanovljena 
tovarna pohištva v Kromberku, kar 
nekateri razumejo kot vzrok za zaton 
mizarstva v Solkanu. Danes žal ni no-
bene mizarske delavnice več, ki bi po-
slovala, pa tudi Mebla ni več.

Verjetno pa je v svetu edinstven 
primer, da so v nekem kraju obeležene 
hiše določene obrti, ki je popolnoma 
zamrla. Da neka dejavnost izumre, ni 
nič posebnega. Ko je zlata žila izčrpana, 
zamre celo mesto. Posebnost pa je, da 
z obeleženjem lokacij starih mizarskih 
delavnic ohranjamo spomin. Spomin 
je vezan na prostor, zato so spomeniki, 
pomniki, obeležja neke posebne vrste 
kraji ohranjanja spomina na preminule 
čase in ljudi.
Vinko Torkar

najboljših do 23 let. Slovenska repre-
zentanca je bila seveda med najšte-
vilčnejšimi in upravičeno smo lahko 
pričakovali več odličij tudi za domači 
klub z devetimi reprezentanti. Izšlo 
se je s tremi medaljami za Slovenijo, 
od tega dvema za domači klub – ju-
naka sta zagotovo Jakob Jež in Tine 
Kancler. Jakob si je bronasto odličje 
med mladinci priveslal v kajaku, Tine 
pa v moštvenem kanuju. Klubsko se 
lahko veselimo tudi uspehov Viktorie 
Wolffhardt, ki sicer nastopa za avstrij-
sko izbrano vrsto, vendar pa je člani-
ca Kajak kluba Soške elektrarne. Med 
mlajšimi članicami je bila v kanuju 
tretja, v kajaku pa je nova prvakinja 
stare celine.

Organizacija tovrstnega športnega 
dogodka pa ni pomembna le za do-
seganje karseda dobrih uvrstitev do-
mačih tekmovalcev, ampak tudi za 
in širitev popularnosti kajakaškega 
športa. V času, ko se v kraju in obči-
ni poudarja pomen razvoja športnega 
turizma kot specifične turistične pa-
noge, so prav tekmovanja v kajaku na 
Soči generator večjega obiska in zato 
tudi večjega števila nočitev v kraju. 
Tudi če uradno tekmovanje poteka le 
slab teden, prihajajo ekipe na treninge 
že prej in polnijo nočitvene kapacitete 
vseh rangov. Število nočitev, neposre-
dno povezanih s kajakom, bo na le-
tnem nivoju preseglo enajst tisoč, kar 
za Goriško ni zanemarljiva številka. 
Rusko reprezentanco smo tako gostili 
skoraj cel mesec in samo oni so lokal-
nemu hotelu ustvarili skoraj petsto 
nočitev.

Mogoče nam bo kakšen Solkanec 
zameril izbiro lokacije za odprtje pr-
venstva, saj smo se letos prvič odločili 
za Bevkov trg v Novi Gorici. Smo pa 
prav vse udeležence domov poslali 
z majico, na kateri je bilo ime kraja 
Solkan napisano z največjimi črkami. 
Organizacija prvenstva je potekala 
zelo dobro, kar nam je priznala tudi 
večina tujih reprezentanc in gostov. 
Tako smo se kmalu po končanem pr-
venstvu odločili, da bomo kandidirali 
za organizacijo svetovnega prvenstva 
v enakem formatu. Da je na prven-
stvu teklo vse tako, kot mora, gre 
prav posebna zahvala več kot dvesto-
tim organizatorjem, prostovoljcem, 
sodnikom, sponzorjem in vsem, ki so 
pomagali pri izvedbi. Hvala!
Andrej Humar

Člani RIRDS-a smo se tudi 
letos predstavili v Goriški knjižnici 
Franceta Bevka. Med 2. avgustom in 
9. septembrom so bila na ogled dela 
članov, od najstarejšega rezbarja in 
dolgoletnega zbiratelja narodnega 
blaga Franca Jerončiča iz Melinkov 
pri Ligu do najbolj oddaljenega člana 
Marjana Vodnika iz Domžal, ki iz 
kosov lesa izlušči vnaprej vidne oblike. 
Zamejci so poleg reliefov predstavili 
ribe, kače, ptiče, Milenka Vršič pa tudi 
čipke, pravzaprav klekljan nakit izpod 
Krna . Naši člani upodabljajo v lesu, 
glini in kamnu, ustvarjajo mozaike, 
slikajo v tehnikah akvarela, akrila, 
v olju, Miran Brumat pa na velikih 
platnih  ustvarja reliefne vedute do-
mačega Solkana tako, da barve meša s 
kremenčevim peskom. Ivan Oberdank 
iz odpadnih pločevink ustvarja cvetje. 
Zanimive mojstrovinice je razstavila 

tudi Helena Jurkas. Pred razstavnim 
prostorom je obiskovalce pozdravil 
par, oblečen v solkansko poročno ob-
leko iz konca 19. stoletja, delo Ljubice 
Šuligoj. 

Postaviti razstavo v takem obsegu 
zahteva veliko organizacijskega dela 
in natančnega planiranja. Razstave 
RIRDS-a pripravlja Rajko Gorjan, ki 
razstavne prostore izmeri in vsakemu 
razstavljalcu sporoči prostor in ve-
likost panoja ali mize. Rajko je tudi 
urednik zbornika, ki je izšel ob 10-let-
nici društva, za leto 2017 pa pripravl-
ja že novega, ob 15-letnici RIRDS-a. 
Sam ustvarja velike formate v tehniki 
intarzije, pa tudi v akvarelu in akrilu. 
Kratke filme o razstavah objavlja na 
You tubeju, kjer si lahko ogledate tudi 
letošnjo razstavo v novogoriški knjiž-
nici na povezavi https://www.youtube.
com/watch?v=mPUcnIXMcPE.

Za uspešno delo mu člani RIRDS-a 
čestitamo in se mu zahvaljujemo.

V knjigi vtisov so pohvale kar deže-
vale, preko sto se jih je nabralo. Neko-
mu je bil najbolj všeč kip palčka Jožka 
Markiča, drugega so navdušile umetne 
rože, tretjega je navdušil konj, vžgan 
v les, nekdo je zapisal lepe so mi bile 
ribe, opazili so izredno estetsko obli-
kovanje v kamnu Marjana Polanca, 
sliko Ob vaški poti hiše samevajo Mi-
rana Brumata, vsem so se izdelki zdeli 
čudoviti, tako da ti ob njih »duša poje« 
in da ohranjajo kulturno dediščino. 
Naš najbolj oddaljen obiskovalec se je 
podpisal kot Shoji from Japan, za vse 
bližnje pa upamo, da smo koga med 
vami navdušili, da se tudi sam preskusi 
v rezbarjenju, intarziji, pirografiji ali 
začne ustvarjati v kakem drugem ma-
terialu. 
Mira Bevc

Razstava RIRDS v Goriški knjižnici Franceta Bevka

Soška regata, foto: Arhiv KKSE.

Podelitev EP - 1. mesto ekipa Slovenije, mlajši člani (U23), foto: Arhiv KKSE

Tina Kancler v kanuju., foto: Arhiv KKSE

Jakob Jež - 3. mesto mladinci, foto: Arhiv KKSE.

Foto: Arhiv KKSE.

Ekipna vožnja mlajših članic Slovenije, foto: Arhiv KKSE

Društvo RIRDS se je odločilo, da 
to jesen odpre vrata na stežaj vsem, 
ki bi radi občutili mehkobo lesa, moč 
spreminjanja oblike in doživeli zado-
voljstvo ustvarjanja, da se nam pridru-
žijo na delavnicah vsak drugi in četrti 
torek v mesecu med 16. in 19. uro v 
prostorih Muzejske zbirke Stara sol-
kanska mizarska delavnica na Soški 
ulici 31 v Solkanu.

Z rezbarjenjem pod vodstvom 
mentorja Slavka Pipana bomo z dleti 

Pridružite se nam na delavnicah RIRDS
ustvarjali reliefe in skulpture. Piro-
grafi bodo pod vodstvom mentorja 
Denisa Serjuna ornamente in slike vž-
igali v les. Skrivnosti izdelave intarzij 
s kombinacijo furnirjev iz raznih vrst 
lesa, ki dajejo furnirju različne barve 
in strukture, pa nam bosta razložila 
Jože Kodelja in Miran Munih. 

V prijetni družbi boste spoznavali 
les, izmenjavali mnenja in pod vod-
stvom mentorjev svojemu kosu lesa 
vdahnili dušo.

1913 - 1979

Solkanska poročna obleka iz 19. stoletja, foto: Marjan Polanc

KOLEDAR  DELAVNIC     

2016 - 2017            
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Poslovil se je Vladimir Makuc
Akademski slikar, grafik in kipar Vladimir Makuc se je ro-

dil 8. maja 1925 v Solkanu, za vedno pa se je poslovil 25. 
junija 2016 v Ljubljani.

Učiteljišče je obiskoval v Gorici, leta 1950 je maturiral na 
Šoli za umetno obrt v Ljubljani, leta 1954 pa diplomiral na 
Akademiji za likovno umetnost in nato v letu 1956 končal še 
specialko za restavratorstvo in konservatorstvo. Pomagal je pri 
restavriranju srednjeveških fresk in izdeloval natančne kopije.

Prva leta se je posvečal predvsem grafiki, pozneje slikar-
stvu, tudi izdelavi tapiserij in kiparstvu. Imel je vrsto razstav 
in prejel več nagrad, postal je tudi častni občan Mestne obči-
ne Nova Gorica. Svojemu rojstnemu kraju Solkan je podaril 
zbirko del, ki jo hrani Goriški muzej. Podarjena dela so zajeta 
v obsežnem katalogu. V okviru vile Bartolomei je predvidena 
postavitev galerije Vladimirja Makuca.
KS Solkan

Vlado Makuc s predstavnicami KS Solkan

V slovo

Intervju

Prireditve

Pogovor s sinom Vladimirja Makuca

Z gospodom Vladom Makucem 
mlajšim smo se srečali ob slikarjevi 
devetdesetletnici  v Ljubljani, v gale-
riji Kresija, kasneje pa nam je prijazno 
odstopil kataloge z razstave za Rasto-
čo knjigo Solkan na KS Solkan.

Zaupajte nam, kako je biti sin 
umetnika, še zlasti slavnega 
umetnika?

Pravzaprav nisem nikoli občutil, 
da bi bilo zaradi tega moje oziroma 
naše življenje kaj posebej drugačno. 
Oče je bil zelo skromen in ni nikoli 

kjer je nastalo ogromno njegovih del 
ali pa vsaj osnutkov in skic zanje. 

Sami se niste odločili za 
umetniško pot, izzive ste 
poiskali v športu.

Čeprav sem se odločil za študij na 
Fakulteti za šport, sem malo zavil tudi 
na umetniško smer, in sicer v glasbe-
no. Več kot dvajset let sem se,  sicer 
amatersko, kar zares ukvarjal z glas-
bo, igral sem klasično kitaro in tudi 
nastopal z ansamblom in kot solist. 
Mogoče je bila to nekakšna kom-
penzacija, da nisem zavil popolnoma 
stran od umetnosti.

Je bil oče razočaran nad vašo 
odločitvijo ali Vas je celo 
podpiral?

Nikakor ni bil razočaran, saj je 
imel do narave in gibanja poseben od-
nos. Ob vseh urah, ki jih je posvetil 
ustvarjanju v ateljeju, je bil njegov od-
nos do narave tisti, ki je dajal glavno 
noto njegovemu in posredno tudi mo-
jemu življenju. Vsakega lepega dne v 
kateremkoli letnem času je bilo škoda, 
če smo ga bili prisiljeni preživeti med 
štirimi stenami.  Med sprehodi in tudi 
bolj zaresnimi izleti, peš, na smučeh 
ali na kolesu smo uživali in spoznali 
veliko lepih stvari, ki drugače lahko 
ostanejo neopažene. Zato mu je bila 
moja odločitev, da se  posvetim športu 
in vzgoji mladih, v zadovoljstvo.

Najbrž ste in se čutite 
Ljubljančana, vendar nas 

vseeno zanima Vaš odnos do 
Goriške, zlasti do očetovega 
rojstnega kraja Solkana.

Rojen sem v Ljubljani, kjer živim. 
Imam pa na Solkan zelo lepe spomi-
ne, saj sem kot otrok velikokrat po-
letja preživljal z nono, nonotom in 
drugimi sorodniki, kjer smo se imeli 
res lepo. Nono je imel mizarsko de-
lavnico in to je bilo zame vedno po-
sebno doživetje. Kasneje, ko sem bil 
že malo večji in je delavnico prevzel 
stric, sem celo pomagal v delavnici pri 
lažjih mizarskih delih. Še zdaj imam v 
spominu vonj po lesu.

Koliko poznate Solkan?
Solkan in okolico poznam pred-

vsem iz mladih let. Tudi zdaj se rad 
vračam na obisk k sorodnikom, ki še 
živijo v Solkanu, se sprehodim skozi 
mesto do Soče in  do pokopališča. 
Veliko stvari je zdaj drugačnih, ve-
liko pa je enakih. Vedno so mi bile 
všeč starejše hiše z velikimi vrtovi, 
polnimi zelenja. V Ljubljani je pač 
drugače.

Vam je mogoče v spominu 
ostala kakšna posebno 
simpatična prigoda v zvezi z 
očetom? 

Nobena posebej, hkrati pa veliko 
drobnih dogodkov, ki jih ne bom ni-
koli pozabil. Od najinih kolesarskih 
izletov, do poletnih taborjenj na mor-
ju, do avantur z našo malo jadrnico 
ali bolje čolničkom na jadra, ki so se 
včasih končale tudi s kakšno mini re-

ševalno akcijo, saj oče ni hotel prizna-
ti, da je morje lahko močnejše.

Kaj ste pri očetu najbolj cenili?
Oče je bil do konca pri svojem 

ustvarjalnem delu, pa ne samo v ate-
ljeju, izredno natančen in potrpežljiv. 
Nikoli  mu ni bilo težko kakšne ma-
lenkosti popravljati in izboljševati ure 
in ure. Neskončnost in neizmerna 
natančnost njegovih zarez v lesene, 
kovinske ali kasneje plastične plošče 
je bila res osupljiva, mislim, da sko-
raj ni njegovega dela, ki bi nastalo na 
hitro. Vsaka poteza je bila vedno pre-
mišljena in narejena natančno tako in 
na tistem mestu, ki si ga je zamislil. 
Za zarezami so prišle na vrsto barve, 
tudi pri teh je bilo nešteto poskusov 
in različnih odtenkov, preden je prišlo 
do popolnega odtisa. 

In ne nazadnje, na kaj ste 
ponosni kot umetnikov sin?

V prvi vrsti gre za spoštovanje 
njegovega dela, pa tudi za ponos. 
Ponosen sem na njegov velik ustvar-
jalni opus, ustvaril je več kot tri tisoč 
različnih likovnih del - od grafik, slik 
in skulptur do knjižnih oprem, kera-
mike, porcelana, tapiserij …. Pono-
sen sem tudi na njegova domača in 
tuja priznanja ter odlikovanja, ki jih 
je dobival za svoje predano delo. Še 
posebej pa sem ponosen na njegovo 
donacijo velikega števila likovnih del 
rojstnemu kraju, ki jo hrani in ureja 
Goriški muzej.
Darinka Kozinc

izpostavljal svojih umetniških dosež-
kov. Šele kasneje, ko sem že odrasel, 
sem se začel bolj zavedati njegove 
umetniške veličine. 

Rodili ste se in rastli v stiku z 
likovno umetnostjo; kako je to 
vplivalo na Vas?

Res sem dobesedno rasel ob oče-
tovem delu, saj je oče na začetku, ko 
še ni imel ateljeja, ustvarjal kar doma. 
Tudi kasneje, ko smo se preselili v 
večje stanovanje, smo dnevno sobo 
spremenili v svojevrstno delavnico, 

Intervju

Pogovor s patrom Pepijem Lebrehtom

P. Pepi je bil tesno povezan s Sol-
kanom. Redno se je udeleževal kultur-
nih dogodkov, ki jih je prirejala naša 
krajevna skupnost. Nikoli ni odložil 
svojega rjavega redovniškega oblačila, 
habita, in tudi zato je bil prepoznaven 
med krajani. V petek, 29. avgusta zve-
čer smo se od. p. Pepija Lebrehta slo-
vesno poslovili na Sveti Gori. 

Kakšen je bil Vaš prvi vtis, ko 
ste prišli na Sveto Goro kot 
predstojnik samostana?

Na začetku je bilo občudovanje in 
navdušenje nad naravno lepoto Svete 
Gore, nad lepoto romarskega sveti-
šča številnih in raznolikih romarjev, 

turistov, obiskovalcev, nad bogato 
zgodovino in lepo vzdrževano bazi-
liko z vsemi spremljajočimi stavbami 
in ustanovami. Lepota pogleda na 
Solkan, Novo Gorico, Goriška Brda, 
Julijce, Grgar z vsemi variantami od 
najbolj jasnega in sončnega vremena 
do muhaste burje, megle, snega; od 
tišine jutra, zbranosti v kapeli pri ju-
tranji molitvi do večerne umirjenosti 
v zarjo zavitega dne. To so bili prvi 
najmočnejši odtisi v moji duši. 

Na Sveti Gori ste preživeli tri 
leta, jih lahko opišete.

To so bila leta novega življenjskega 
izkustva. Po Afriki, vmesnem delu na 
župniji, potem tri leta v vzgoji naših 
bogoslovcev sem na Sveti Gori vsto-
pil v oskrbo in služenje romarjem v 
najlepšem Marijinem svetišču na gori. 
Bilo je veliko lepih srečanj, duhovno 
mirnih in globokih doživetij v stiku z 
verniki in drugimi ljudmi. Odpirala 
so se spoznavanja novih ljudi, njihove 
lepote in življenjskih zgodb, zapisa-
nih v goriško danost, zaznamovano 
z družbeno-politično preteklostjo in 
družinsko pogojenostjo. Vse to mi je 
ustvarjalo čut in občutek skrivnosti in 
veličine človeka na Goriškem in širše. 
Vesel sem bil tudi mnogih srečevanj in 
pogovorov z ljudmi, ki so prišli z vseh 
koncev sveta k sv. maši, sv. spovedi ali 
kar tako in so nosili v sebi zelo raz-
lična prepričanja, mišljenja, kulturne 
zaznamovanosti in verovanja.

Kateri je za vas najbolj 
dragocen spomin in izkušnja, ki 
ste ju odnesli  s Svete Gore? 

Kot najdragocenejši spomin se za-
pisujejo vame močna duhovna doži-
vetja na duhovnih vajah z različnimi 
skupinami, moč in globina svetega 
bogoslužja, ki so ga spremljali raz-
lični pevski zbori, bogati koncerti, 
organizacija in izvedba razstav jaslic 
in velikonočnih pirhov. Kot poseben 
spomin pa mi ostaja dan prihoda na 
Sveto Goro 16. avgusta 2013, ko 
sem zvečer kot prvega tujca srečal 
Beninčana iz Cotonouja, Benin, kjer 
sem preživel odmevna leta duhovni-
škega služenja. Tisti večer je v spro-
ščenem pogovoru takoj zazvenela 
francoščina, prebujala sva spomine 
na lepoto Benina in se pogovorila o 
njegovem sedanjem družbeno-poli-
tičnem stanju.

Vam je kot predstojniku uspelo 
uresničiti zastavljene načrte?

Na začetku je veliko načrtov, a so 
bolj povezani z željami od znotraj in 
z navdušenjem, ki še ni utelešeno v 
konkretnih možnostih in potrebah. 
Potem pa načrti postajajo vedno bolj 
konkretni in sproti uresničljivi. Ne-
kaj smo jih bratje skupaj s sodelav-
ci uresničili. Sproti so se rojevali še 
drugi načrti, tako v samostanu kot v 
svetišču in širši okolici, ki jih vseh do 
odhoda ni bilo mogoče udejanjiti. Na 
duhovni ravni se je veliko uresničilo 
in za to sem Gospodu in ljudem zelo 
hvaležen.

Za seboj imate izkušnjo 
misijonarstva; 14 let ste 
preživeli v Afriki. Kako je 
zaznamovala ta izkušnja Vas in 
Vaše duhovniško poslanstvo?

Pustila je v meni močne, žive in to-
ple sledi na ravni spoznanja, čutenja 
in delovanja. Začutil sem univerzalno 
lepoto in dobroto človeške narave, 
njeno moč, pa tudi slabost, ranjenost, 
nesvobodo v odnosu do družbenih 
zahtev in kulturnih danosti. Spoznal 
sem, kako smo vsi ljudje pod kožo 
krvavi, tako zelo podobni drug dru-
gemu in enaki v temeljnih iskanjih in 
hrepenenjih. Po drugi strani pa smo si 
zaradi vpliva okolja, kulturne »zvarje-
nosti«, zunanjih družbeno-političnih 
in različnih ideoloških vplivov tako 
zelo različni drug od drugega. V Božji 

bližini in v bližini z ljudmi sem se v 
duhovniškem poslanstvu učil pristne 
človeškosti v človeški krhkosti, ubo-
štvu in ranjenosti. Preizkušal sem se 
v (ne)moči vživljanja in vstopanja v 
drugega človeka z drugačno kulturo, 
verovanjem in mišljenjem. Odkrival 
sem sledove pristne duhovnosti (ki 
vodi k Bogu in človeku), pa tudi za-
blode bolečega vraževerja, praznover-
ja in malikovanja. Človek je v svojem 
ravnanju in početju v marsičem veli-
ka skrivnost, nerazložljiva uganka. 
Takšni so tudi odnosi, ki jih človek 
vzpostavlja do Boga, soljudi in stvari. 
Kakšna skrivnost je šele Bog!

Vaši verniki so izrazili 
hvaležnost za vse, kar ste 
jim podarili, ob Vas so čutili 
toplino, sprejetost, radost in 
ljubezen, obenem so zapisali, 
da Vas bodo pogrešali, kar je 
izjemno priznanje. 

Vesel sem, če so z mano in ob meni 
doživljali toplino in lepoto življenja. 
Bogu hvala za to in seveda njim, ker 
smo drug drugega ogrevali. Zase v 
tem ne vidim posebnega priznanja, saj 
je vse dar in človek samo išče, kako bi 
dar v sebi odkrival, iz njega živel in ga 
v stiku z obdarjenostjo drugih pleme-
nitil. Pogrešanje govori le o tem, da 
smo se v resnici srečali, in to ne po-
vršno, marveč v srcu, v globini svoje 
osebnosti. Pogrešanje pomeni, da se je 
med nami zgodil čudež ljubezni. Kjer 
je ljubezen, tam začneš hrepeneti po 
več, tam pogrešaš, da nič ni dovolj. 
Tam čutiš bolečino slovesa in upaš na 
drugič in na še več.

Vrnitev v Ljubljano je za Vas 
vrnitev v znani svet; kakšna 
pa je razlika med opravljanjem 
duhovniškega poklica na Sveti 
Gori v primerjavi z Ljubljano?

Da, Ljubljano res najbolje po-
znam od vseh slovenskih mest. Sem 
jo vzljubil od samega začetka med 
bogoslovnim študijem. Sem prihajam 
v drug stil življenja: gre za služenje 
na župniji, ki je ena največjih in vse-
stransko razgibanih v ljubljanskem 
koncu. V tem smislu je to res velika 
sprememba, predvsem v ritmu življe-
nja, v utripu delavnika in nedelje, v 
vsakodnevnih nalogah, v odgovor-
nosti župnika in vključenosti v deka-
nijsko in nadškofijsko dogajanje. Na 

Pater Pepi Lebreht se je vsem, ki 
so prišli z njim v stik, priljubil zaradi 
milega značaja, spoštljivosti, dobro-
te, tople človeške bližine in globoke 
duhovne vsebine. Za njim je 25 let 
duhovniškega poklica, srebrni duhov-
niški jubilej je obhajal zadnjo junijsko 
nedeljo v baziliki na Sveti Gori. Pot 
ga je po posvečenju peljala najprej v 
Ljubljano, na Vič in v Center, nato je 
14 let misijonaril v Beninu in Togu 
v Afriki, po vrnitvi domov pa pri Sv. 
Trojici v Slovenskih goricah in v Lju-
bljana-Centru. Zadnja tri leta je bil 
predstojnik Frančiškanskega samosta-
na na Sveti Gori, zdaj je ponovno v 
Ljubljani, na Viču.

Lomljenje kruha pred baziliko Kraljice Svetogorske po poslovilni maši, iz arhiva p. Pepija

nek način se moram na novo roditi 
za novo poslanstvo. To se že dogaja. 
Spoznavam, da se rojevamo le sko-
zi bolečino, trpljenje, premagovanje 
strahu, v umiranju sebi in v odpiranju 
novim odnosom, upanju, hrepenenju, 
pričakovanju, ki nas vlečejo naprej, v 
nesluteno, nepričakovano, v več, kot 
bi si upali ali bi si želeli.

Za konec Vas prosimo, če nam 
zaupate kakšno zanimivo, prav 
posebno misel, ki se vam utrne, 
ko pomislite na Sveto Goro.

Prva misel je: ljubezen, svetost 
spominov, vezanih na sveti kraj in ro-
marje. Potem gre misel k preprostosti 
pastirice Urške, njenega rodnega Gr-
garja in k veličini, da je mogla - majh-
na, skromna in preprosta, kot je bila 
- videti in položiti v to majhno srce 
samo sveto Devico Marijo in njenega 
Sina Jezusa. Skalnica je postala zara-
di Božjega obiska, njene vere in vere, 
molitve, ljubezni in romanj toliko ro-
marjev – Sveta Gora. Najpreprostejši, 
najtrši in najbolj hladen kamen po-
stane prejemnik in nosilec Marije in 
Boga. To je neverjetno in traja že sko-
raj 500 let. Zgodovina Svete Gore uči, 
da ona vztraja in vzdrži v vseh velikih 
preganjanjih, preizkušnjah in neu-
mnostih nekega časa in posameznikov 
v njem. Sveta Gora je torej simbolno 
izrazito močna, med različnimi naro-
di spravno povezovalna. Je zname-
nje preprostega, vsakdanjega, najbolj 
običajnega človeškega življenja, ki se 
dviga do nebeških višin in skrivnosti. 
Je pomnik in opomnik, kako nam je 
višina potrebna, da v konkretni nižini 
(goriškega konca sveta) lahko živimo 
in se vedno znova ne zadovoljimo z 
nekaj malega tukaj in na zemlji, mar-
več z dvignjenim telesom, dušo in 
duhom iščemo zgoraj, kjer je Kristus, 
Božji Sin, ki nam pravi: »Kdor prihaja 
od zgoraj, je nad vsem; kdor pa je z 
zemlje, je zemeljski in govori zemelj-
sko. Kdor prihaja iz nebes, je nad 
vsem« (Jn 3,31) in »Vi ste od spodaj, 
jaz pa sem od zgoraj. Vi ste od tega 
sveta, jaz pa nisem od tega sveta« (Jn 
8,23). Je jasna spodbuda: »Mislite na 
to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na 
zemlji« (Kol 3,2).

Hvala lepa za pogovor 
in srečno na nadaljni poti. 
Darinka Kozinc

Koncert sakralne glasbe v svetogorski baziliki

Poleg lepega sončnega popoldne-
va je prvo septembrsko nedeljo lju-
bitelje umirjenih zvokov privabil na 
Sveto Goro koncert sakralne glasbe 
v baziliki Kraljice Svetogorske, ki ga 
vsako leto organizira KS Solkan ob 

Komorni zbor Grgar, foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav

krajevnem prazniku.
Po uvodni skladbi SORTIE avtorja 

C. Franka, ki jo je odigrala organist-
ka Mirjam Furlan, smo prisluhnili 
besedi mag. Darinke Kozinc, ki je 
med drugim povedala:

Četudi vemo, da so pred nami 
časi, ko bodo sence daljše, da bo več 
mraza in teme, kar nas bo opominja-
lo na bolečino minljivosti, nas glasba 
popelje v svoj čarobni svet in nam 
napolni srca s svetlobo in veseljem.  

V stremljenju za cilji, ki nam jih me-
diji vsiljujejo kot smisel življenja, po-
zabljamo na čudež življenja, na igro, 
na neizčrpno in neskončno ljubezen, 
na igro barv in zvoka. In prav glasba 
v okrilju cerkve nam pričara vse ti-
sto, na kar zunaj v nenehni tekmi s 
časom pozabljamo. 

Po nagovoru smo prisluhnili še 
Gregorčičevi pesmi Daritev, katere 
začetni stihi se glasijo: 

Daritev bodi ti življenje celo:
Oltar najlepši je-srca oltar,
Ljubezen sveta v njem - nebeški žar,
Gospodu žrtva - vsako dobro delo.

Komorni zbor Grgar, ki razvese-
ljuje poslušalce na različnih koncih 
že deseto leto, nam je pod taktirko 
Andreja Filipiča ubrano zapel tri du-
hovne speve mladega primorskega 
skladatelja Andreja Makorja. Dve 
mladi glasbenici, Maša Mozetič na 
harfi in Rebeka Pregelj na flavti sta 

nas popeljali z venčkom Ave Marij 
v veliki svet glasbenih mojstrov 
Gounoda, Saint Saensa, Caccinija 
in Mascagnija. Po izvedbi skladb 
Latvijca Roberta Dubre Stetit 
Angelus in Norvežana Ola Gjeila 
Ubi Caritas smo ob koncu prisluhnili 
skladbam naših ustvarjalcev Stanka 
Premrla Poglej na nas z višave in 
Ignacija Hladnika Večerni zvon.

Bučno ploskanje navdušenih po-
slušalcev je izvajalce spodbudilo za 
dodatno pesem. Obiskovalci smo 
se poslovili z Gore in se odpeljali v 
dolino s polnimi srci in notranjim 
mirom.

Čez nekaj dni nas je razveselila 
novica, da je 9. septembra 2016 na 
slavnostni prireditvi med prejemniki 
plakete Mestne občine Nova Gorica 
tudi Komorni zbor Grgar za izjemne 
nastope, ki bogatijo in plemenitijo 
goriški kulturni prostor ter promovi-
rajo MONG doma in v tujini. 
Katarina Vuga

Vol, 1963, Barvna jedkanica in akvatinta, papir, iz zbirke podarjenih del, foto: Matjaž PrešerenBela ptica, 1968, 48-50, barvna jedkanica in akvatinta, papir, iz zbirke podarjenih del, foto: Matjaž Prešeren
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OŠ Solkan

Obnova športnega igrišča pri OŠ Solkan

Dosedanje športno igrišče pri OŠ 
Solkan je bilo staro več kot 40 let. 
Oprema in naprave so bile iztrošene 
in nevarne. Nekatera drevesa so 
poškodovala robnike in tlake, druga 
so usahnila. Podlaga je bila zaradi 
erozije asfalta izredno ostra in na več 
mestih razpokana. Poškodbe otrok pri 
pouku športa in v času podaljšanega 
bivanja so se dogajale skoraj vsak dan. 
Že nekaj let je šola v okviru občinskih 
prioritet investicijskega vzdrževanja 
objektov opozarjala, da je preplastitev 
športnega igrišča na prvem mestu. Da 
bi pridobili dodatna sredstva, smo se 
skupaj z MO Nova Gorica prijavili 

tudi na razpis Fundacije za šport za 
izgradnjo športnih objektov. Izdelana 
je bila obsežna dokumentacija, ki jo 
je pripravil Studio UR.A.D. d.o.o. in 
pridobljena so bila številna soglasja. 
Žal na razpisu nismo bili izbrani. 
Tako je minilo še eno leto. Da ne bi 
dokumentacija propadla, smo se v so-
glasju z MONG odločili, da za prvo 
fazo obnove namenimo lastna sred-
stva, ki smo jih več let zbirali po pozi-
tivnih zaključnih računih. Investicijo, 
ki je bila ocenjena na 120.000 evrov, 
je vodila Projektna pisarna mestne 
občine. Na javnem razpisu je bil iz-
bran izvajalec Cestno podjetje Nova 

Gorica d.d. s podizvajalcem Sorgo 
d.o.o. iz Hrvatinov. Med poletnimi 
počitnicami so bila najprej opravljena 
različna zemeljska dela. Urejeno je 
bilo odvodnjavanje meteornih vod z 
novimi rešetkami po vsej dolžini in 
širini, vgrajeni so novi robniki, izdela-
na nova jama za skok v daljino s tar-
tansko zaletno stezo, sanirana celotna 
asfaltna površina v izmeri skoraj 2000 
m2, montirane klopi okrog dreves… 
Trenutno poteka polaganje sintetične 
športne podlage, ki je narejena iz več 
plasti, a polaganje je odvisno od lep-
ega vremena. V naslednjih dneh bo 
montirana še nova ograja na severni 

strani ob igrišču za košarko, novi 
koši, goli za nogomet in pitnik. S tem 
bomo pridobili novo športno igrišče, 
ki bo v celoti pokrito s sintetično 
podlago debeline 12 mm, na kateri 
bodo zarisana igrišča za rokomet/
mali nogomet, košarko, odbojko in 
igro med dvema ognjema. Pogoji za 
pouk športa, interesnih dejavnosti, 
podaljšanega bivanja in rekreacije se 
bodo bistveno izboljšali. V drugi fazi 
nam preostane še zamenjava ograje na 
vzhodu in jugu ter montaža klopi ob 
vsej dolžini ograje na severni strani. 

60-metrska tekaška steza ob telovad-
nici pa bo preplaščena s tartanom po 
obnovi telovadnice, ki je še zadnji del 
objekta, kjer še nismo zamenjali oken 
in fasadnih elementov. Za celovito 
energetsko sanacijo telovadnice je že 
izdelana dokumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Čakamo samo 
še na ustrezne državne ali pa medn-
arodne razpise, na katere se bo potreb-
no prijaviti, da pridobimo nepovratna 
sredstva v ta namen. Upamo, da se bo 
to zgodilo čim prej.
Marijan Kogoj

Šolsko igrišče ob začetku šolskega leta, foto: Erika Grosar.

Obnovitvena dela na šolskem igrišču med poletnimi počitnicami, foto: Marijan Kogoj

Prvi šolski dan
OŠ Solkan

Šola, ki mi je všeč

1. septembra smo se učenci 5. ra-
zreda zgodaj zbudili in prihiteli na šol-
sko avtobusno postajo. Sošolci smo se 
na hitro pozdravili, nato pa pozdravili 
starše in se odpeljali. Vozili smo se ne-
kaj časa in se pogovarjali o različnih 
planotah. Ko smo prišli v Ankaran, 
smo se naselili v lepe rdeče hiške. Na 
delo!

Hitro smo se oblekli v kopalke in 
se pripravili na testiranje plavanja. 
Razdelili smo se v skupine in odšli na 
hotelsko kosilo. Imeli smo prosti čas, 
potem pa še en trening v bazenu. Ta 
urnik se je več ali manj ponavljal, le 
večeri so se spreminjali. Bili so zelo za-

Naša šola je na sončni četrtek, 1. 
septembra, ponovno na široko odprla 
vrata. Učenke in učenci od 2. do 9. 
razreda so se zbrali na nedokončanem 
šolskem igrišču in po dolgem času 
spet srečali svoje prijatelje, sošolke 
in sošolce. Še pred vstopom v šolsko 
stavbo so si izmenjali nepozabne 
dogodivščine iz poletnih dni. 

Gospod ravnatelj Marijan Kogoj 
je vse zbrane prijazno nagovoril in 

Solkanci tokrat z medaljo

Na letošnjem Eurofestu, prazniku 
rokometa v Kopru, je sodelovalo kar 
150 rokometnih ekip iz 16 držav 
Evrope in Azije. Rokometni klub 

Nova Gorica, v katerem so večinoma 
otroci iz OŠ Solkan, je na tekmovanje 
prijavil tri generacije, letnik 2001, 
2003 in 2004. Velik uspeh so dose-

bavni. Imeli smo tudi nagrade! Zadnji 
dan pa smo odpluli v Piran. Bilo je ču-
dovito, saj so se nam pridružili galebi. 
V Piranu smo si ogledali Tartinijev trg 
in cerkev svetega Jurija. Tartinijev trg 
obdajajo štiri pomembne hiše: hiša 
Benečanka, Tartinijeva rojstna hiša, 
sodna palača in mestna hiša. Vsak se 
je v Piranu veliko naučil; potem smo 
se vrnili v Ankaran. Imeli smo še za-
dnji veseli večer s kvizom, v katerem 
smo zmagali!

Odšli smo še v posteljo. Naslednji 
dan smo se odpravili domov. Bila je 
imenitna šola v naravi.
Neža Bucik, 5. b

ringaraja, ki jo je podarila učencem, 
je prebrala pravljico o barvicah. Vsa-
ka je pripovedovala svojo zgodbo. Ra-
zigranim prvošolcem je zaželela, da bi 
tudi sami s svojimi barvicami pisali 
zanimive zgodbe. Sledil je pozdrav 
gospoda ravnatelja, ki je učencem in 
njihovim staršem zaželel prijeten prvi 
šolski dan in vse naslednje dni v letu. 
Da bi bili njihovi prvi koraki lažji, so 
jim učenci 2. razreda pripravili prizor 
o črkah in njihovi pomembnosti. Za 
glasbeni del, ki je vse povezal v celoto, 
je poskrbel otroški pevski zbor pod 
vodstvom gospoda Mateja Petejana. 
Prvošolci so se skupaj z učiteljicami 
odpravili v učilnice in se na koncu 
druženja posladkali s torto in sokom 
ter polni prijetnih vtisov odšli domov.

»Biti učenec je prelepo!
Odslej bodo dnevi tekli tako,
da bom spoznaval vse več stvari:
neznane predmete in nove ljudi.
Biti učenec ni kar tako!
Brez nas tudi šole ne bi bilo.«

Z. Majcen

Vsem učencem želim veliko uspeha 
in lepih trenutkov v šolskih klopeh. 
Erika Grosar

jim zaželel veliko uspeha v novem 
šolskem letu. Povabil je razrednike, da 
so učence odpeljali v matične učilnice 
in se podali novim izzivom naproti.

Uro kasneje se je šolska avla napol-
nila z zvedavimi otroškimi obrazi, ki 
so v spremstvu staršev prvič prestopili 
vrata učenosti. Najprej je prvošolce 
pozdravila podžupanja MO Nova 
Gorica gospa Ana Zavrtanik Ugrin. 
Iz knjige Anje Štefan Svet je kakor 

Zbor učencev od 2. do 9. razreda na šolskem igrišču in nagovor gospoda ravnatelja, 
foto: Vilijem Lavrenčič

Sprejem prvošolcev v šolski avli in pozdrav podžupanje MO Nova Gorica gospe Ane Zavrtanik Ugrin, foto: Vilijem Lavrenčič

Skupinska fotografija Rokometnega kluba Nova Gorica Tretjeuvrščena rokometna ekipa pod vodstvom trenerja Samuela Brajnika,.

Petošolci na Tartinijevem trgu v Piranu, foto: Mojca Kumer

Učenje v naravi, foto: Mojca Kumer

gli devetošolci s tretjim mestom. V 
polfinalu so klonili proti belgijskim 
vrstnikom. V končnici sta se poško-
dovala dva igralca iz prve sedmerke 

in vodstvo se je sprevrglo v poraz. 
Prvaki so bili igralci Tajvana, drugi 
Belgijci in tretji naši fantje. Tudi mlaj-
še kategorije so prikazale dopadljivo 

igro, a za dosego dobrega rezultata 
bo treba še veliko dela in znoja.

Samuel Brajnik
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Prireditve

Otroška lutkovna predstava 
Peter Klepec

10. septembra so člani solkanske-
ga Kulturnega društva Slavec, sek-
cije »Lutke 1000 in 1 Solkan«, imeli 
premiero otroške lutkovne predstave 
Peter Klepec. Predstava se je odvija-
la v sklopu praznovanj krajevnega 
praznika in praznika Mestne občine 
Nova Gorica. Zbranim na predstavi 
je nekaj besed namenila predsednica 
KS Solkan Darinka Kozinc, lutkov-
no delovanje društva pa je na krat-
ko predstavila predsednica društva 
Slavec Olga Srebrnič.

Ljudsko pripoved o Petru Klepcu 
je po zapisu Franceta Bevka dra-
matizirala in režirala članica dru-
štva Marica Faletič. Lutke pa je, kot 
vsa leta doslej, oblikovala krajanka 
Dorica Golob. Junake zgodbe so 
igrali Ivan Jedrlinič, Lidija Vončina, 
Gabrijela Golob, Inge Lozej, glavnega 
junaka pa Silvan Madon. Pravljično 
vzdušje dogajanja sta popestrili av-
torska glasba Sandija Kokošarja ter 
spretno menjavanje svetlobe, ki jo je 

upravljal Branko Belingar. 
Dvajsetminutno predstavo si je 

ogledalo veliko otrok in odraslih, bili 
so navdušeni. Po predstavi je bila v 
zadnjem delu dvorane pripravljena 
sladka pogostitev za vse otroke ter 
razstava lutk z vseh predstav sekcije 
kulturnega društva. Prevladovale so 
ročne lutke avtorice Dorice Golob 
s predstavo Mišek mizar, Inči, stra-
šni požiralec in Koruzna zgodba. Na 
ogled so bile tudi prstne lutke s ce-
lotno sceno avtoric Tanje in Marice 
Faletič za predstavo Miška se kopa, 
ki so jo v režiji gledališke igralke 
Nevenke Vrančič odigrali pred dve-
ma letoma. 

Predstavo Peter Klepec so člani 
KD Slavec Solkan ponovili 23. sep-
tembra ob 17. uri v dvorani novogo-
riške mestne hiše. Z veseljem pa se 
bodo odzvali tudi povabilu vrtcev in 
osnovnih šol, za katere vedno igrajo 
brezplačno.
Marica Faletič 

Romanje solkanske župnije na Krk

Letos mineva 50 let od smrti kr-
škega škofa, solkanskega rojaka dr. 
Josipa Srebrniča. Spomin na velikega 
rojaka smo v župniji Solkan počastili 
12. junija 2016 z romanjem na njegov 
grob in s sveto mašo v stolnici v me-
stu Krk na istoimenskem otoku. 

Z nami je bil tudi upokojeni škof 
Metod Pirih, ki je bil tudi na pogrebu 
škofa Josipa Srebrniča pred 50 leti. 
Med potjo nam je predstavil njego-
vo življenje. Sam se je letos spomladi 
udeležil simpozija o škofu J. Srebrni-

ču na Reki in nam presenečen zaupal, 
da ni vedel, kako velika osebnost je 
bil ta solkanski rojak. Hrvatje so ga 
zelo cenili, saj je naredil ogromno 
na verskem, socialnem, kulturnem 
in političnem področju. Ob slovesni 
škofovski posvetitvi je namesto poje-
dine za goste pogostil reveže iz Krka. 
Bil je zares goreč škof in je z delom 
in življenjem poživil versko življenje 
v krški škofiji. Zavzeto je zagovorjal 
bogoslužje v maternem jeziku, zato je 
nadaljeval boj za ohranitev glagolja-

škega bogoslužja, ki ga je uspel ohra-
niti škof pred njim, prav tako Slove-
nec, dr. Anton Mahnič. 

Hrvati so škofu J. Srebrniču zelo 
hvaležni, ker se je boril za hrvaški je-
zik v času fašizma, ker je reševal ljudi 
iz taborišča na Rabu in še posebej, ker 
je s treznim, premišljenim delovanjem 
pripomogel, da so kvarnerski otoki 
prišli po drugi svetovni vojni pod Ju-
goslavijo. 

Še nekaj nam je zaupal g. Metod 
Pirih: škofovski križ, ki ga nosi, je 

Župnija

1001 solkanski časopis vam v so-
delovanju s SNG Nova Gorica po-
darja abonma veliki oder, s katerim 
si boste lahko v gledališki sezoni 
2016/2017 ogledali 7 predstav. 
Odgovorite na nagradno vpraša-
nje in se potegujte za brazplačni 
abonma VELIKI ODER. med pra-
vilnimi oddanimi odgovori bomo 
izžrebali srečnega nagrajenca, ki 
si bo od oktobra 2016 do maja 
2017 ogledal naslednje gledališke 
predstave: Zakaj ptiči pojejo, Stari 
klovni, Ana Karenina, Višnjev vrt, 
Jeklene magnolije, Beraška opera 
in Peer Gynt.

Nagradno vprašanje
Kateri abonma v SNG Nova Gori-
ca zajema drugačne in drzne pred-
stave ter je cenovno izjemno ugo-
den za dijake in študente?

a) abonma SREDA                            

b) abonma MALI ODER                    

c) abonma NEDELJA POPOLDAN

Odgovore pošljitepo e-pošti:  
solkanski.casopis@siol.net
do 10. oktobra 2016.

Podarjamo 
abonma 
za ogled 
predstav  
v SNG  

Nova Gorica

škofovski križ škofa J. Srebrniča. Po-
vedal je, kako ga je dobil. Škof J. Sre-
brnič je križ zapustil domačemu kra-
ju – Sveti Gori. Potem je prišel v last 
nekdanjega ljubljanskega škofa. Ko je 
g. Metod Pirih postal škof, mu je škof 
iz Ljubljane ponudil ta križ, ki ga je 
sprejel z velikim veseljem. Na križu je 
grb škofa J. Srebrniča in njegovo ge-
slo, ki nakazuje povezanost z rojstnim 
krajem.

V stolnici na Krku nas je sprejel 
stolni župnik, ki nam je pripovedoval 
o škofu J. Srebrniču. Začutili smo, da 
so Krčani ponosni in hvaležni in zelo 
častijo spomin na oba slovenska roja-
ka, škofa A. Mahniča in J. Srebrniča. 

Na poti domov smo se ustavili še 
na Trsatu nad Reko, Marijini romar-
ski poti, kjer smo z molitvijo litanij 
dopolnili romanje. 
Marija Drešček

Foto: Vasja Podbršček

Ob 20-letnici Kulturnega društva Slavec

Kdor petje posluša, je srečen, 
kdor poje, je dvakrat srečen.

S to mislijo je zaključila druženje z 
glasbo Vesna Bašin, tudi moja sošolka 
na solkanski šoli. Ja, bil je prijeten ve-
čer, obarvan s petjem, kitaro, tambu-
ricami, kontrabasom, glasom, ki seže 
do srca. Večer, posvečen 20-letnici 
pevskega zbora Slavec. In prav Slavci, 
kot jim pregovorno pravijo, so koncert 
začeli s pesmijo, ki bi bila prav goto-
vo všeč tudi nedavno umrlemu Rudiju 
Šimcu, „očetu“ vsakoletne prireditve 
Primorska poje. Z Doberdobom so se 
pevci poklonili temu ljubitelju zboro-
vskega petja. Lepo in ganljivo.

Vesna je slovanska boginja mlado-
sti, lepote, pomladi, Vesna pa je tudi 

vokalna skupina treh krasnih pevk, ki 
so nas očarale s čudovito izvedbo in 
lepim vokalom, tudi ob spremljavi ki-
tare. Popestrile so ta zborovski koncert 
tudi z mladostno igrivostjo in prisrč-
nostjo.

Sledil je nastop Zvona, zbora iz 
Šmartnega pri Litiji, ki deluje že 30 let. 
Skupaj s Tamburaši iz Senožeč je priča-
ral lepe melodije, pospremljene z mi-
lozvenečimi strunami tamburic in njim 
podobnih inštrumentov. Nostalgično, 
vsaj zame, hčere Tinota Barkadu}rja, ki 
je pred sto leti igral v tamburaškem or-
kestru Zarja v Solkanu, po katerem sem 
dobila ime. Najbrž tudi zato obožujem 
zvok tamburice in vseh drugih brenkal.

Vrhunec večera je bil nastop Go-
renjskega okteta, ki me je začaral že 

pri Pesmi pod lipo v Solkanu ob dnevu 
državnosti. Vrhunska izvedba z odlič-
no mlado sopranistko. Gorenjski oktet 
me je popeljal v ekstatično stanje, zapr-
la sem oči in uživala v njihovih vokalih, 
ki so me popeljali v svet glasbe, blizu 
popolnosti in neskončnosti. Zahvalila 
sem se milosti, da sem priča temu, kar 
glasba lahko ponudi. Hvala, Gorenjski 
oktet, da ste nas že drugič pogostili s 
svojimi prepričljivimi glasovi.

Ko sem se s svojim skuterjem vra-
čala domov, me je pozdravila Luna, ki 
se je vzdignila izza Trnovske planote, 
okrogla, velika in svetleča, zlata luna, 
ki me je zazibala v sen in me držala v 
svojem objemu do svita. 

Zarja Trkman

MePZ Zbor Zvon iz Šmartnega pri Litiji in Slavec Solkan sta združeno zapela Vsakdo mora imeti prijatelja. Foto: Romea Kotnik

MePZ Zbor Zvon iz Šmartnega pri Litiji in Tamburaši iz Senožeč, foto: Romea Kotnik
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zgodovina

Ljudska veselica

Še pred izgradnjo znamenitega ka-
mnitega mosta je bil Solkan znan daleč 
naokoli. Geografsko tvori vrata v So-
ško dolino in je še danes stičišče poti, 
ki vodijo iz doline reke Soče, južnega 
dela Goriških Brd in obronkov Trnov-
-skega gozda v Gorico in naprej proti 
morju, v nižavje Furlanije in Padsko 
porečje.

Dnevna migracija presega zmo-
žnosti bolj slabo urejene cestne infra-
strukture, železniško omrežje niti po 
stoletju nima hitre in udobne povezave 
do Slovenskega primorja, v zamejska 
mesta in do Ljubljane. Če je danes pro-
metno stanje na meji vzdržnosti, pa je 
včasih ta naravni zamašek koristil lo-
kalnemu gospodarstvu. Mimoidoči so 
se namensko ustavljali v trgovinah s 
tehničnim blagom, pri krojačih, briv-
cih in mizarskih delavnicah, ki so bile 
posejane ob rahlo vzpenjajoči se glavni 
prometni žili, danes pri nas Cesti IX. 
korpusa, od uršulinskega samostana v 
Gorici do razpotja na Goriščeku. Vmes 
so vinotoči in gostilne ponujale dobro 
kapljico in domače jedi, njihova dvori-
šča pa so služila za počitek konjskih in 
volovskih vpreg. Ropot kopit in škri-
panje koles je bilo slišati od zgodnjega 
jutra do mraka, zvečer se je prometni 
šunder in govorjenje na ulicah polago-
ma umirilo, spokojnost nočnih ur je le 
za hip predramila sopihajoča lokomo-
tiva in glasne kletvice moških, ki so se 
obupano in majavo spraševali, zakaj so 
gostilne že zaprli.

Nekajkrat na leto pa so v veselje 
vseh domačinov in obiskovalcev prire-
jali velike ljudske veselice za druženje 
in ohranjanje narodne zavesti. Na ve-
selicah so nastopala telovadna društva, 
pevski zbori, amaterski gledališčniki, 
godbe in recitatorji s pesmimi in lite-
rarnimi vložki slovenskih domoljubov. 
Vabila so bila natisnjena v časopisih 
Soča in Primorec, druga v obliki pla-
katov. Obesili so jih na stenčase poleg 
drugih objav ali pribili na debla dreves 
v okolici gostiln in trgov. Slovensko 
glasilo Soča, ki ga je ustanovilo isto-
imensko liberalno politično društvo 
v Gorici, je izhajalo od leta 1871 do 
1915. Vmes so se združili s katoliško 
usmerjenim društvom v Slogo, po 
razdružitvi pa je časopis od leta 1900 

postal glasilo Nove napredne stranke 
za Goriško. Ob listanju časopisa iz leta 
1895 sem zasledil nenavadno vabilo 
na veliko ljudsko veselico v Solkanu. 
Že sam jezik ponazarja čas na prelomu 
stoletja.

Zanimivo je, da takrat še ni bilo 
Bohinjske proge in severne železniške 
postaje, vseeno pa so obiskovalci pre-
pešačili ali se prepeljali s kočijami do 
Katarininega trga ob današnjem liceju 
umetnosti Maks Fabiani. Z godbo na 
čelu so se napotili naprej po cesti za 
Sv. Goro proti Solkanu. Pri takratni 
gostilne Fon v bližini danes že nekda-
njega solkanskega mejnega prehoda so 
se jim pridružila Sokolska društva iz 
Gorice in Trsta. Solkansko županstvo 
in predstavniki Čitalnice so jih pri-
srčno sprejeli, popoldan so goriški in 
tržaški Sokoli izvajali javno telovadbo, 
v večernih urah je sledila zabava z god-
bo in petjem, vmes je pesnica Pavlina 
Pajk deklamirala rodoljubno pesem 
Simona Gregorčiča s pomenljivim na-
slovom Naš čolnič otmimo. Vstopnina 
je znašala 20 kron, čisti dohodek in 
dobrodelni prispevki pa so se zbirali 
za gradnjo nove telovadnice Goriškega 
Sokola.

Naš čolnič otmimo

Pri morju pastir nekdanji stoji,
na morju nevihta razsaja,
mal čolnič odnaša od kraja.
Kdo ve, kdo ve, kaj ž njim se zgodi!
Valovje se dviga, hrumijo viharji.
Ta mali, a krepko boreči se brod,
naš mili je dom, v njem vrli naš rod;
zaganja vanj silno se morje tujine,
požreti ga v svoje želi globočine.
Mar gledal brezčutno bo s trdih bregov,
da v morju sovražnem tujine
ta čolnič izgine.
Jaz vržem se v morje, naj tuli vihar,
za mano, za mano, kedor je plavar,
brodarjem pomoči nesimo,
naš čolnič pogube otmimo!

Čeprav pesem izraža bojazen pred 
potujčevanjem v času avstro-ogrske 
monarhije in spodbuja k akciji samo- 
ohranitve, je aktualna še danes. Očitno 
se bomo Slovenci še borili za obstoj na-
roda, kakor si ga do zdaj zamišljamo. 
Teza, da se nam v Evropi ne more nič 
zgoditi, je popolnoma napačna. Kakor 
moramo s patenti zaščititi izum in ščiti-
ti intelektualno lastnino, tako moramo 
skrbeti za ekonomsko samostojnost, ki 
je osnova za uspešno ohranjanje kul-
turnih dobrin, jezika in vsesplošne var-
nosti. Spodbujanje k učenju in znanju 
tujih jezikov, predvsem angleščine kot 
univerzalnega jezika komuniciranja, je 
pravilna, če se zavedamo pomembno-
sti maternega jezika in tuj jezik upora-
bljamo za izboljšanje prodornosti na-
ših produktov, storitev in prepoznav-
nosti dežele. Trenutno pa ima raba 
angleškega jezika dvorezen pomen. Z 
dobrim znanjem tujega jezika začneš 
tudi misliti v tujem jeziku in nehote 
uporabljaš tuje jezikovno kulturne po-
vezave, ki sčasoma postanejo pravilo. 
Še večje presenečenje pa postane, ko se 
zaveš, da tujci potrebujejo tvoje znanje 
angleščine, da te lažje kupijo. Oboje se 
resnično dogaja in še stopnjuje. Davni 
projekt o umetnem jeziku esperanto, 
ki so ga sestavljale besede različnih je-
zikov, je klavrno propadel zaradi eko-

nomske moči angleško govorečega za-
hodnega sveta. Danes je tako angleški 
jezik predvsem jezik moči v multina-
cionalnih in finančnih družbah, v sve-
tovni politiki in novih informacijskih 
tehnologijah, povsod, kjer Slovencev 
praktično ni.

Ne bom pozabil obiska trgovin in 
podjetij na Japonskem. Le zelo redki 
znajo angleščino, ker je za njih nepo-
membna, važno je znanje in dobri pro-
dukti, ki jih bodo lahko tržili in proda-
li. Povedano drugače to pomeni, da bi 
morali pri nas bolj skrbeti za izobraže-
vanje tehniškega kadra, ker je iskalcev 
zaposlitve družboslovnih poklicev pre-
več in so postali nezaposljivi. Tudi želja 
po razvoju lokalnega turizma ni samo 
znanje jezikov, ampak opravila od idej-
nih projektov do prilagoditve starih in-
frastruktur in ekološko smotrne pora-
be energije, vse na strani naravoslovja.

Od velike ljudske veselice je minilo 
121 let. Danes jih imenujemo kulturno 
zabavne prireditve. Zanimivo je, da se 
celo datum ujema z našim krajevnim 
praznikom in prireditvami občine, 
kakor da bi že takrat vedeli, da bomo 
praznovali ponovno priključitev Pri-
morske k matični deželi in se svobo-
dno gibali brez mej v skupni Evropi. 
Tudi letos v Solkanu potekajo priredi-
tve okoli 15. septembra. Letošnja po-
sebnost je delitev zabavnega od kultur-
nega, kulturni del v avli osnovne šole, 
zabavni pa na pokritem kotalkališču. 
Škoda, da nekaj sto domačinov, poseb-
no starejših in bolj sramežljivih, pa tudi 
mladih družin z majhnimi otroki ne bo 
imelo priložnosti enkrat letno priso-
stvovati kulturnemu nastopu in pode-
litvi priznanj, ker pač ni v navadi, da se 
za tako prireditev odpravimo v jedilni-
co osnovne šole. Smo previč uərdinər, 
se pritožujejo starejši vaščani. Tudi po-
krito kotalkališče ni primerno za pri-
reditve, saj infrastruktura ni dodelana, 
zato bodo nekateri, spet starejši, raje 
ostali doma.

Že nekaj let je v Sloveniji in v naši 
občini skoraj preveč prireditev, pov-
sod prirejajo festivale, poletne scene 
in »robinove zabave« v stilu kruha 
in iger. Vrednost vseh t. i. priredi-
tev štejemo v dvomilijonski državici 
v milijonih evrov, mesta tekmujejo, 
kdo bo imel bolj drage in ekskluziv-
ne izvajalce, večinoma iz vrst zabavne 
glasbe. Vprašanje je, če toliko prire-
ditev zares potrebujemo. Zdi se, kot 
da se je prevelika ponudba jestvin in 
drugih cenenih artiklov v trgovskih 
centrih klonirala v preveliko ponud-
bo vsemogočih kulturnih in zabavnih 
prireditev. Naslednje vprašanje je, 
če smo si kot družba zares zaslužili 
toliko zabave. Po ekonomskih para-
metrih in rezultatih sodeč še zdaleč 
ne, predvsem zato, ker s prihodom v 
Evropo in sprejetjem evra kot končne 
nacionalne valute smo dobesedno za-
spali na lovorikah o delovnem naro-
du. Takrat in prav takrat bi si morali 
še bolj zavihati rokave in se pognati v 
Evropo s pametnim pristopom in de-
lom. Državne institucije so poskrbele 
in še skrbijo, da se prilagajamo evrop-
skim direktivam, ampak ne zmoremo 
niti slediti, kaj šele predvidevati nove 
situacije, pa čeprav ima naša mala voj-
ska uradnikov v Bruslju informacije iz 
prve roke. Bolj nam gre za to, da po-
rabljamo t. i. evropska sredstva, pa če 
gre tudi za najbolj preproste projekte 
okoli urejevanja potk miru, gredic in 
zamenjave dotrajanih uličnih svetilk, 
da pa bi se pripravili na projekte, ki 
bodo dejansko prinesli nov zagon in 
bolj smotrno trošenje teh sredstev, 
skoraj ni več upanja. Ta evropska 
sredstva so v bistvu naša, le da jih 
moramo vlagati v skupno skledo, za 
črpanje pa se je potrebno prijavljati z 
dobrimi projekti.

Po skoraj štiridesetletnem samostoj-
nem delu v različnih družbenih siste-
mih, od socialističnega samoupravlja-
nja, zahodnega kapitalizma, vmesnega 
slovenskega sistema po osamosvojitvi 
in razvijajoče evropske integracije bom 
klonil v poplavi besednih puhlic novo-
nastalega sloja družboslovnih intelek-
tualcev in politikov, ki skrbijo, da delo 
postaja (ne)kulturna zabava in obra-
tno. Za tehnike in naravoslovce pa je 
izzivov dovolj, le da jih ne zmoremo 
več uresničiti v domači okolici in mla-
di se že lep čas ozirajo po skorji kruha 
v tujih logih. Kakšno prihodnost lahko 
nudimo mladim v naši širši okolici? 
Klavrno, zato bo vedno manj naših 
naslednikov ostalo doma. Na njihova 
mesta stopajo tujci, vsako leto iz bolj 
oddaljenih krajev. Ali bomo z njimi ko-
municirali s socialnimi omrežji?

Čeprav nisem rahločuten bralec 

in bogaboječ državljan, me je pesem 
Simona Gregorčiča v glasilu Soča za 
trenutek spet opomnila, da življenje 
nikakor ni praznik. Verjetno bi se tudi 
vsi solkanski mizarji, teh je bilo v 150 
letih več kot 350, strinjali v pomenu 
pesniško zloženih besed. Predvsem 
njim smo letos v društvu RIRDS po-
svetili projekt obeleževanja starih mi-
zarskih delavnic.

Življenje ni praznik
Ni praznik, predragi mi, naše življenje,
življenje naj bode ti delaven dan!
Ne plaši se znoja, ne straši se boja,
saj moško dejanje krepčuje moža,
a pokoj mu zdrave moči pokonča,
dejanje ti ljubim, a boj se pokoja!
Dolžan ni samo kar veleva mu stan,
kar more, to mož je storiti dolžan!

 Miran Brumat

Vremenski svetniki
Vsak dan se srečujemo z vremen-

skimi svetniki, ali pa se kdaj vprašamo, 
kaj ima na primer sv. Valentin opravi-
ti z zaljubljenci, sv. Matija z zimskim 
mrazom, sv. Gregor s ptičjim petjem 
ali sv. Zofija z dežjem? Opažamo, da 
vremenske, sezonske ali nebesne poja-
ve pripisujemo določenim svetnikom, 
ne vemo pa, zakaj. Odgovori so za-
nimivi, predvsem zato, ker izvirajo iz 
zakladnice našega ljudskega izročila. 
Dejstvo je, da si je človek v stoletjih 
pridobil izkušnje v zvezi z vremenom 
– in z njim povezal dneve, ko godujejo 
določeni svetniki. Za sv. Valentina, ki 
goduje 14. februarja, velja, da je zna-
nilec pomladi, kar za primorske kraje 
tudi drži. Pregovor pravi, da Sveti Va-
lentin prinese ključe od korenin ali da 
je Sveti Valentin prvi pomladin. Baje 
sta bila celo dva sv. Valentina, oba mu-
čenca, a ju je ljudsko verovanje združi-
lo v eno osebo. Pripisovali so mu zdra-
vilne sposobnosti. Na Goriškem so po 
njem poimenovane tri cerkve, najbolj 
znana je sabotinska. Iz Amerike pa se 
je k nam razširilo komercialno pra-
znovanje tega svetnika kot praznika 
zaročencev, ki si na ta dan izmenjujejo 
darila.

Sv. Matiji, ki goduje 24. februarja, 
pripisujemo moč spreminjanja vreme-
na: »Sveti Matija led razbija, če ga ni, 
ga naredi«. Je to upravičeno? Kdo je 
pravzaprav bil? Bil je dvanajsti apo-
stol, kar je postal, potem ko je Juda 
Iškarijot izdal Jezusa. Po Jezusovi smrti 
je kot misijonar marsikje oznanjal Kri-
stusov nauk, celo v Makedoniji. Proti 
koncu življenja se je vrnil v domačo 
deželo, kjer ga je čakala mučeniška 
smrt. Bil je kamenjan in obglavljen, 
zato je pogosto upodobljen s sekiro, 
kot na primer v cerkvici sv. Križa v 
Kojskem. Sicer pa mu je na Goriškem 
posvečena samo ena cerkev, druga je 
na Šilentabru pri Zagorju pri Pivki.

Tudi 10. marec, dan štiridesetih 
mučencev, naj bi bil vremenski poka-
zatelj. Če je na ta dan lepo, bo lepo 
tudi naslednjih štirideset dni in obra-
tno. Dejstvo je , da se po dolgoletnih 
izkušnjah vreme, kakršno je proti sre-
dini marca, lahko obdrži še nekaj časa.

Gregorjevo praznujemo 12. mar-
ca, čeprav je bilo to sprva 21. marca, 
t. j. na prvi spomladanski dan. Prav 
papež Gregor Veliki je bil tisti, ki je 
predelal koledar, tako da se je tudi 
njegov god zamaknil za približno 
deset dni nazaj. Kljub tej netočno-
sti oziroma zamiku med ljudstvom 
gregorjevo še vedno velja za začetek 
pomladi in ljudsko verovanje, da se 
na ta dan ptički ženijo, je še vedno 
živo. Nekoč je bil običaj, da se večer 
pred gregorjevim "luč vrže v vodo", 
saj je obrtniki, kot so šivilje, krojači, 
čevljarji in drugi od tega dne dalje 
ne potrebujejo več. Danes je ta obi-
čaj postal prijetna prireditev, posebej 
živa v Tržiču, kjer v vodo vržejo luč 
– svečo v umetelno izdelanih lesenih 
cerkvicah. Gregor je živel v 16. sto-
letju in je postal papež leta 590. Bil 
je tudi cerkveni učitelj in prvi papež 
iz meniških vrst. Sodeloval je pri ra-
zvoju koralnega cerkvenega petja, ki 
se po njem imenuje gregorijansko. 
Njegovi ostanki počivajo v cerkvi 
sv. Petra v Rimu. Sv. Gregor je nava-
dno upodobljen v papeških oblačilih 
s knjigo in škofovsko palico v roki, 
včasih pa ima ob sebi goloba, ki sim-
bolizira sv. Duha, ki ga je navdihoval.

Zanimivi vremenski svetniki so tudi 
sv. Pankracij, sv. Servacij in sv. Boni-
facij ali t. i. ledeni možje, ki godujejo 
12.,13. in 14. maja. Po prvih toplih 
spomladanskih dnevih je mraz maja še 

posebej nevaren za pozebo cvetočega 
sadnega drevja. Vsi trije so umrli mu-
čeniške smrti v 4. stoletju, Bonifacij, 
ki je zadnje čase zaradi nadaljevanke 
še posebej popularen, pod cesarjem 
Dioklecijanom. Resnica pa je, da so 
sprva godovali 2., 3. in 4. maja, ko je 
res še nevarnost pozebe, nato pa se je 
njihovo godovanje z gregorijanskim 
koledarjem premaknilo na sredino 
maja, ko je ta nevarnost manjša, tako 
so dejansko po nedolžnem odgovorni 
za pozebo.

Sv. Zofija, rojena leta 135, goduje 
pa 15. Maja, je bila mučenka v Rimu. 
Ime Zofija pomeni modrost. Po ljud-
skem izročilu na ta dan rado dežuje, 
zaradi česar so ji dodelili znani nespo-
štljivi vzdevek – »Uscana Zofka«. Upo-
dabljajo jo s palmo, knjigo in nečkami 
v rokah. Po njej se imenuje znamenita 
carigrajska cerkev Hagia Sofia, v ka-
teri je danes muzej. Naši predniki so 
majske svetnike jemali zelo resno in 
tako naj bi bili pridelki obilnejši, če je 
sv. Zofija žegnala zemljo oziroma je na 
njen god deževalo. 

Zanimivi so tudi utrinki sv. Lovren-
ca, ki goduje 10. avgusta. Bil je duhov-
nik, diakon, služil je papežu Sikstu in 
je cerkveno premoženje razdelil reve-
žem, zaradi česar so ga mučili na žare-
či rešetki. Ljudstvo je našlo zvezo med 
njegovo smrtjo in zvezdnimi utrinki, 
češ da z neba padajo njegove solze. V 
Španiji blizu Madrida je ogromna pa-
lača, ki posnema obliko rešetke in je 
ena glavnih turističnih atrakcij izven 
Madrida. Sv. Lovrenc naj bi nas varo-
val pred opeklinami in bolečinami v 
hrbtu. Postal je zavetnik gasilcev, ste-
klopihalcev, kuharic in likaric. 

Omenila bi še enega manj znane-
ga vremenskega svetnika, sv. Tilna. 
Goduje 1. septembra in pregovor 
pravi, da Če je Tilen meglen, bo tudi 
grda jesen. V Svetem na Krasu, kjer je 
njemu posvečena cerkev, pa poznajo 

pesmico Sveti Tilen s Krasa, dej mi 
moža vsaj do pasa; nej bo z ila ali s 
kamna, samo da je moškega znamna. 
Zanimivo, ali ne? Ni bilo medijev, 
športnih prireditev, gledališč itd. pa 
so si naši predniki krajšali čas z ro-
manji, ogledovanjem sakralnih objek-
tov in njihovih poslikav in rezbarij ali 
pa so si ogledali pasijon, se zabavali 
s ciljanjem pirhov ali si burili domi-
šljijo z zgodbami o svetnikih. Na Slo-
venskem je prva tiskana knjiga izšla 
leta 1550, prva slovnica in biblija leta 
1584, prvi dokaj posvetni pridigar-
ski priročnik leta 1669, prva pesni-
ška zbirka leta 1806, prvi roman leta 
1864, medtem ko so cerkve gradili že 
v 15., 16. stoletju in še prej, tako da 
so bile za ljudi tako rekoč edini vir 
verskega in hkrati kulturnega doži-
vljanja. Vedeli so tudi za svetnike in 
druge osebnosti iz verskega sveta in 
ob njih širili svojo fantazijo.

Pa še o julijanskem in gregorijan-
skem koledarju! Julijanski koledar je 
oblika koledarja, ki temelji na sonče-
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vem letu in se imenuje po Gaju Juliju 
Cezarju. Uvedli so ga leta 46 pr. n. št. 
in je začel veljati leto kasneje, leta 45 
pr. n. št. Največ zaslug za uvedbo tega 
koledarja gre astronomu Soningenu. 
Skušal se je približati dolžini sončeve-
ga leta ter je imel 365 dni in 12 mese-
cev. Zakaj so ga sploh morali spremi-
njati? Zaradi upoštevanja prestopnih 
let. Julijanski koledar je za prestopno 
leto štel vsako četrto leto. Do 16. 
stoletja se je namreč nabralo kup dni, 
tako da je na primer poletni praznik 
žetve padel daleč v jesenski čas.

Gregorijanski, zahodni ali krščan-
ski koledar je nasledil julijanskega, 
od njega pa se razlikuje po metodi 
določanja prestopnih let. Po julijan-
skem je prestopno vsako leto deljivo s 
štiri; po gregorijanskem pa so izvzeta 
leta deljiva s 100, razen tistih, ki so 
deljiva s 400. Tako je bilo prestopno 
leto 2000, leto 1900 pa ne. Koledar 
je na prošnjo papeža Gregorja XIII. 
pripravila posebna komisija na pod-
lagi predloga neapeljskega zdravnika 
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Luigija Lilia in njegovega brata An-
tonia. Papež, po katerem se imenuje 
koledar, je reformo le-tega razgla-
sil leta 1582 v neki vili blizu Rima, 
o čemer priča tudi vgrajena plošča. 
Odvečne dneve, ki so se nakopičili 
zaradi napake julijanskega koledarja, 
so nadomestili s preskokom desetih 
dni ob uvedbi koledarja. Tako so na 
primer namesto 5. oktober zapisali 
15. oktober. Preprosto, a genialno, ali 
ne? Gregorijanski koledar so postopo-
ma sprejeli vsi kulturni narodi. V te-
danjem avstrijskem cesarstvu, kamor 
so spadali tudi naši kraji, je bil sprejet 
1584. leta. Mnogi so ga sprejeli šele v 
20. stoletju, in sicer iz ekonomskih ra-
zlogov, saj poenotenje koledarja olaj-
ša marsikaj, predvsem pa poslovanje. 
Kako lepo bi bilo, da bi z nekaterimi 
sosedi ali znanci lahko istočasno pro-
slavljali božič ali novo leto, ne pa da 
se pogosto opravičuješ, ker si pozabil, 
da oni ta dan praznujejo, ti si pa na 
praznike že skoraj pozabil. 
Marja Kolenc
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Solkanski most - neznano o znanem
IV. del: 110 let solkanskega lepotca

V knjigi Kamniti velikan na Soči je 
solkanski most strokovno in analitič-
no primerjan s podobnimi gradnjami 
po svetu z namenom, da avtor do-
kaže njegovo mesto med največjimi 
kamnitimi oz. masivnimi mostovi ta-
kratnega časa na svetu, saj betonski 
mostovi leta 1906 še niso dosegali 
takih razponov kot kamniti mosto-
vi. Knjiga je hkrati prvo slovensko 
knjižno delo, ki obravnava gradnjo 
mostov.

Po izidu knjige o solkanskem mo-
stu je Gorazd Humar izdal še osem 
knjižnih del s področja gradbene teh-
nične dediščine na Slovenskem. Štiri 
so izšle tudi v angleškem jeziku.

V okviru svojih raziskav je Gorazd 
Humar v knjigi o solkanskem mostu 
zbral vse potrebne dokaze, da je bil 
med prvo svetovno vojno (leta 1916) 
porušen glavni lok solkanskega mo-
stu leta 1927, ko so ga obnovile Ita-
lijanske državne železnice, ponovno 
zgrajen v kamnu in ne v betonu, kot 
so to navajali dotedanji številni pisa-
ni viri. Po teh virih naj bi imel glavni 
lok mostu betonsko jedro loka oble-
čeno s klesanim kamnom. Gorazd 
Humar je z raziskavo dokumentov 
o ponovni gradnji novega loka mo-
stu med leti 1925 in 1927 v arhivih 
Italijanskih državnih železnic prido-
bil vse potrebne materialne podatke 
in dokazal, da je bil tudi obnovljen 
glavni lok solkanskega mostu zgrajen 
iz kamnitih blokov. S temi dokazi sol-
kanski most še vedno ohranja primat 
med mostovi s kamnitim lokom na 
svetu in je zato pomemben element 
turistične promocije Goriške in vse 
Slovenije.

Tudi po izidu monografije o sol-
kanskem mostu je Gorazd Humar 
nadaljeval s promocijo solkanskega 
mostu po Sloveniji in številnih dru-
gih državah. O pomenu in gradnji 
solkanskega mostu je predaval na šte-
vilnih strokovnih kongresih po svetu 
in objavil niz strokovnih člankov o 
zgodovini in načinu gradnje solkan-

skega mostu. Solkanski most je pred-
stavil v več knjigah, ki so v angleškem 
jeziku izšle v več evropskih državah. 
Mednje štejejo predvsem:

1. Knjiga z zbirko strokovnih refe-
ratov mednarodnega kongresa z na-
slovom Arch '01, Pariz 2001. V njej je 
objavil referat z naslovom Znameniti 
ločni mostovi v Sloveniji ( World fa-
mous arch bridges in Slovenia, Pariz, 
2001, Presses de l' Ecole nationale 
des Ponts et Chausses).

2. Knjiga z naslovom Slovenski 
mostovi – Bridges of Slovenia, Za-
ložništvo Pontis, Šempeter pri Gori-
ci, 2000, avtorja Gorazd Humar in 
Bogdan Kladnik za fotografijo. V tej 
knjigi je solkanski most tudi na na-
slovnici.

3. Knjiga z naslovom Civil Engine-
ering Heritage in Europe (Gradbeno 
inženirska dediščina Evrope), ki jo 
je leta 2009 v Londonu v angleškem 
jeziku izdal Evropski svet gradbenih 
inženirjev (ECCE – European Coun-
cil of Civil Engineers). Knjiga, katere 
glavni urednik je bil Gorazd Humar, 
poleg obširnega članka s priloženi-
mi fotografijami prikazuje solkanski 
most tudi na naslovnici knjige. Knjiga 
predstavlja zbirko najznamenitejših 
inženirskih gradenj v Evropi.

Leta 2013 je Gorazd Humar kot 
vabljeni redni predavatelj na Fakulte-
ti za gradbeništvo Univerze v Mari-
boru uvedel študijsko uro poznavanja 
solkanskega mostu z namenom, da se 
s to največjo gradbeno in inženirsko 
mojstrovino v Sloveniji seznanijo 
vsi študenti gradbeništva. Podobno 
je Gorazdu Humarju uspelo tudi na 
Fakulteti za arhitekturo v Benetkah, 
kjer je v več študijskih delavnicah pri-
kazal gradnjo solkanskega mostu in 
opozoril na to gradbeno znamenitost 
v Sloveniji.

Leta 2010 je bil Gorazd Humar 
izvoljen za predsednika Evropskega 
sveta gradbenih inženirjev (ECCE), 
znotraj katerega vodi tudi delovno 
skupino za inženirsko tehnično de-

diščino v Evropi. Namen te delovne 
skupine je promocija in vrednotenje 
evropske tehnične dediščine. V okvi-
ru te delovne skupine je kot glavni 
urednik vodil še izdajo druge knjige o 
mostovih v Evropi z naslovom Foot-
bridges (London, 2014). Za to knjigo 
v angleškem jeziku je Gorazd Humar 
prispeval veliko gradiva s teksti in 
fotografijami, v njej pa je prikazanih 
10 najzanimivejših mostov za pešce v 
Sloveniji, tudi iz Primorske.

Povzetek utemeljitve KS Solkan 
v predlogu za podelitev nagrade 
MONG Gorazdu Humarju. 

Zgodovina Upokojenci

Solkanski most v literaturi in na predstavitvah po svetu

Letos potekata dve za solkanski 
most pomembni obletnici. Prva je 
bila 110. obletnica izgradnje sol-
kanskega železniškega mostu in 
druga, nekoliko bolj v senci prve, 
100. obletnica porušenja glavnega 
kamnitega loka solkanskega mostu 
med VI. ofenzivo na soški fronti, ko 
je isti dan, 9. sept. 1916, padla tudi 

Gorica. Krajevna skupnost Solkan je 
že večkrat dokazala, da zna skrbeti 
za dediščino solkanskega mostu in 
da ima most v Solkanu poseben po-
men in status. Posebej ob teh dveh 
pomembnih jubilejih je želela dati 
mostu še drugačen poudarek. Pri-
sluhnila je mojim prizadevanjem za 
čim večjo promocijo solkanskega 

mostu v Sloveniji, tujini in tudi v 
strokovnih krogih ter me predlagala 
za nagrajenca Mestne občine Nova 
Gorica. Vesel sem, da sem tudi s tega 
mesta dobil podporo za svoje delo-
vanje, kar je v končni konsekvenci 
vidno v podelitvi plakete Mestne ob-
čine Nova Gorica.

Nagrade ne vidim le kot osebno 
priznanje, pač pa tudi kot del širše 
promocije solkanskega mostu, saj je 
nagrado dobil tudi most. Tako se bo 
zanesljivo povečala razpoznavnost 
solkanskega mostu. Je pa ta nagrada 
tudi obveznost tako za predlagatelja 
kot za podeljevalca nagrade, da bo-
sta nadaljevala s promocijo solkan-
skega mostu in skrbjo zanj. V to sem 
prepričan. Do znamenitosti svetovne 
slave moramo imeti poseben odnos, 
ki ne govori samo o naši kulturi, pač 
pa tudi o nas nasploh. Take znameni-
tosti niso samo naša lastnina, so tudi 
univerzalna last vsega človeštva in 
zato zahtevajo več pozornosti.

Želim se zahvaliti predsednici 
Krajevne skupnosti Solkan Darinki 
Kozinc in vsem odbornicam in od-
bornikom, ki so svojo skrb za sol-
kanski most znali preliti v tako dra-
goceno priznanje.

Zahvala Gorazda Humarja

Privlačni postanki ob Soči
Solkan je vedno živel s Sočo, zadnje čase pa je še 

posebej zaživela vrsta čudovitih projektov ob bregovih 
Soče. Eden takih je soška sprehajalna pot, ki nas od 
Kajakaškega centra na jezu pripelje do slikovitega pod-
nožja obeh solkanskih mostov. Ob letošnjem evropskem 
mladinskem kajakaškem prvenstvu je bilo čudovito po-
sedeti na kamnitih ostankih, ki skrivajo spomin na nek-
danjo papirnico, mlin in žago na Soči; ali popiti kavo 
v baru Čolnarna, ali na lepo postavljenih lesenih mizah 
in stolih pred sprehajalno potjo posedeti, se odpočiti ali 
kaj prigrizniti iz nahrbtnika. Poleti so čevapčiče, ham-
burger ali krompirčke pripravljali fantje iz okrepčeval-
nice Mama. Človek ne potrebuje dosti, da je srečen; 
pogled na Sočo, mlade kajakaše in prijaznost vseh, ki 
skrbijo, da žejne napojijo in lačne nasitijo, je dovolj, da 
je sončen dan še bolj sončen. 

Če je v Kajakaškem centru prijetno vzdušje na pi-
kniku ob reki, je v Športnem parku Žogica prostor za 
raznovrstne aktivnosti povezan z Ošterijo Žogica, kjer 
odlično kulinariko povezujejo z domačim vzdušjem. Le 
malo dlje je urejen prostor za otroke Športnega društva 
Sonček, ki je letos spet pripravilo 11. šolo pod mostom 
za male in velike otroke; bilo je veliko smeha, športnih 
aktivnosti in prijetna darilca ob zaključku. Bolj drzni se 
lahko zabavajo v fun parku, kolesarji pa na kolesarski 
poti nad Sočo. Privlačna okolica Soče privablja vse več 
obiskovalcev in Soča ponovno postaja življenjska sila, ki 
Solkanu daje nov zagon.
Imb 

Društvo upokojencev Solkan 
po treh letih spet zmagovalec

Kakor smo napovedali že v zadnji 
številki solkanskega časopisa, vas v 
sedanji obveščamo o rezultatih tek-
movanj.

Športne igre je organiziralo Dru-
štvo upokojencev Tolmin. Tekmova-
nja v posameznih panogah pa so iz-
vedla društva, ki imajo za to primerne 
objekte in organizacijske izkušnje. 
Tako so se tekmovanja odvijala skoraj 
po vsej Severni Primorski. Društva so 
tekmovala v sedmih panogah. Tekmo-
valo je 90 ekip iz 22 društev. Sodelo-
valo je skoraj 400 udeležencev. Naše 
društvo je zastopalo 48 tekmovalk in 
tekmovalcev. 

Ribarjenje je na Vogrščku orga-
nizirala RD Renče, kegljanje Keglja-
ški klub iz Nove Gorice, streljanje z 
zračno puško in pikado je organizi-
ralo društvo upokojencev iz Deskel, 
balinanje je bilo v Kanalu in Desklah. 
Finalna tekmovanja v balinanju, šahu 
in reševanju križank so bila v Tolmi-
nu, kjer se je s podelitvijo medalj in 
pokalov ter družabnim srečanjem tek-
movanje končalo.

Doseženi rezultati naših upokojen-
cev v posameznih panogah:

Balinanje ženske: Tekmovalo je 
13 ekip. Naše članice so dosegle peto 
mesto in prispevale k skupni razvrsti-
tvi 9 točk. Zmagale so tekmovalke iz 
Tolmina, ki so dosegle 16 točk.

Balinanje moški: Tekmovalo je 15 
ekip. Naši člani so dosegli šesto mesto 
in prispevali 10 točk. Zmagali so Aj-
dovci, ki so dosegli 18 točk.

Pikado ženske: Tekmovalo je 13 
ekip. Solkanke so dosegle drugo me-
sto. Zmagale so Bovčanke, ki so dose-
gle 16 točk.

Pikado moški: Tekmovalo je 10 
ekip. Naši člani so dosegli deveto me-
sto in prispevali 3 točke. Zmagali so 
Bovčani, ki so dosegli 16 točk.

Kegljanje ženske: Tekmovale so šti-
ri ekipe. Naše članice so dosegle prvo 
mesto in prispevale 6 točk. Druge so 
bile Ajdovke, ki so prejele 3 točke.

Kegljanje moški: Tekmovalo je pet 
ekip. Naši člani so bili drugi in osvo-
jili 6 točk. Prvi so bili Ajdovci, ki so 
dosegli 10 točk. 

Križanke ženske: Tekmovalo je 6 
ekip. Naše članice so dosegle četrto 
mesto in prejele 3 točke. Zmagale so 
Vipavke, ki so osvojile 9 točk.

Križanke moški: Sodelovale so tri 
ekipe. Naše društvo ni imelo moške 
ekipe. Zmagali so Kanalci, ki so pre-
jeli 6 točk.

Streljanje ženske: Prijavljene ni 
bilo nobene ekipe.

Streljanje moški: Tekmovalo je šest 
ekip. Naši člani so dosegli drugo me-
sto in prispevali 6 točk. Zmagali so 
člani DU Deskle-Anhovo, ki so prejeli 
9 točk.

Šah: Sodelovalo je 5 ekip. Dosegli 
smo drugo mesto in prejeli 5 točk. 
Zmagali so tekmovalci iz Idrije, ki so 
dosegli 8 točk.

Ribolov: Sodelovalo je 7 ekip. 
Naša ekipa je bila četrta in prejela 3 
točke. Zmagali so ribiči iz Renč, ki so 
dosegli 10 točk.

Tekmovalke in tekmovalci iz Dru-
štva upokojencev Solkan so prejeli 
skupno 64 točk in prepričljivo osvo-
jili prvo mesto. Drugi so bili s 52 toč-
kami tekmovalci iz Ajdovščine, tretji 
pa igralci iz Vipave z osvojenimi 51 
točkami.

Kaj reči za zaključek? Čeprav smo 
dosegli samo eno prvo mesto v keglja-
nju za ženske, smo dokazali, da smo 
v seštevku vseh panog za leto 2016 
najboljši upokojenski športniki v Se-
vernoprimorski regiji. 

Čestitamo vsem našim tekmoval-
kam in tekmovalcem. Odlični ste bili. 
Potrdili ste ugled našega društva in 
Solkana. 

Vabimo vse člane, da se v večjem 
številu vključite v naše športne ak-
tivnosti in pomagate ohranjati dobre 
rezultate.

Božidar Markič

Društvo upokojencev
Izlet v neznano

Tudi letos je izlet v neznano Dru-
štva upokojencev Solkan za nami. 
Tokrat smo se odločili, da zamenjamo 
turistično agencijo in se odpravimo na 
pot z novo Turistično agencijo Loka 
turist iz Škofje Loke. Organizacijo in 
kraj izleta smo prepustili novi turi-
stični agenciji. Na avtobus smo vsto-
pili pred Marketom v Solkanu in pred 
zavarovalnico Triglav v Novi Gorici.  
Peljali  smo se mimo Razdrtega, Po-
stojne in Logatca, kjer smo zavili z 
avtoceste in se po lokalni cesti mimo 
Rovt pripeljali v Žiri, ki se nahajajo 
na stičišču treh naravnih pokrajin, 
Gorenjske, Primorske in Notranjske. 

Tu se nam je pridružil vodič in nas 
takoj popeljal do znamenite slašči-
čarne Ambasada, kjer nas je že čakal 
svež burek s kavico, kar je vsem zelo 
teknilo. Ker smo se izleta udeležili v 
izredno velikem številu, smo se raz-
delili v dve skupini, od katerih se je 
prva najprej odpravila do diskontne 
trgovine znamenite tovarne Alpina, ki 
Žirovcem že vrsto let daje kruh. Tu 
smo si lahko nabavili obutev iz njiho-
ve bogate modne in športne kolekcije. 

Po obisku trgovine smo se zapeljali 
do muzeja Žiri v muzejskem obmo-
čju, ki ga sestavljajo Stara šola (da-
nes muzej), ruševine Štalarjeve hiše, 
kjer sta bili do 19. stoletja dvorec in 
pristava ter vodno zajetje z vaškim 
periščem. V muzeju smo si ogledali 
nekaj primerkov lepih klekljanih čipk 
in izvedeli, da začetki klekljanja na 
Žirovskem segajo v drugo polovico 
19. stoletja, ko so ga žirovske žene in 
dekleta prinesle iz sosednje rudarske 
Idrije. Kasneje je bila v Žireh ustano-
vljena šola klekljanja. Nadalje smo 

si ogledali razstavo čevljarstva, ki je 
poleg klekljanja in kmetijstva postala 
temeljna gospodarska dejavnost v Ži-
reh . Žirovski čevljarji so bili znani po 
izdelavi močnih in trpežnih čevljev, 
pred prvo svetovno vojno so jih izde-
lovali posamezni obrtniki in mojstri, 

ki so se kasneje združevali v zadruge, 
na podlagi zadrug pa je bila leta 1947 
ustanovljena tovarna športnih čevljev 
Žiri, ki se je kasneje preimenovala v 
Alpino. V šestdesetletnem obstoju 
je Alpina postala svetovna blagovna 
znamka. V njenih čevljih so alpinisti 
stopali na najvišje vrhove sveta, smu-
čarji in drugi športniki pa so osvajali 
medalje na svetovnih prvenstvih in 
olimpijskih igrah. Ogledali smo si 
tudi stalno zbirko o Žirovcih skozi 
čas ter nekaj izvedeli tudi o Rupnikovi 
liniji in utrdbah. Med prvo in drugo 
svetovno vojno je po obrobju žiro-
vske kotline potekala rapalska meja 
med tedanjo kraljevino Jugoslavijo in 
Italijo. Po severovzhodnem delu pre-
ko žirovskega vrha je potekal obsežen 
sistem podzemnih utrdb in bunker-

jev, imenovanih Rupnikova linija. Po 
ogledu muzeja smo se ustavili še na 
kratkem ogledu župnijske cerkve sv. 
Martina, ki jo med drugim krasita 
dva 60 metrov visoka zvonika. Dru-
ga skupina si je vse našteto ogledala v 
obratnem vrstnem redu. 

V zgodnjih popoldanskih urah smo 
se ponovno združili in odpravili v bli-
žnjo restavracijo v Žireh, kjer so nas 
postregli z obilnim kosilom. Dobro 
okrepčani smo zapustili Žiri in se po 
Poljanski dolini zapeljali do Gorenje 
vasi, točneje do priznane Sirarne Pu-
stotnik, kjer so nam na kratko pred-
stavili kmetijo in proizvodnjo sirov, 
na voljo pa smo imeli tudi manjšo de-
gustacijo in možnost nakupa izdelkov 
iz njihove bogate ponudbe. Tu smo si 
v hladni senci po degustaciji več vrst 
sira privoščili tudi kozarček domače-
ga belega in rdečega, dobro ohlajene-
ga vina. Nato pa smo se mimo Viso-
kega, kjer je spomenik znamenitega 
Poljanca Ivana Tavčarja, Škofje Loke, 
kjer smo odložili vodiča, in Ljublja-
ne odpravili proti domu, kamor smo 
prispeli v zgodnjih večernih urah. 
Zadovoljni z organizacijo izleta ter z 
izjemnima vodičema smo sklenili, da 
se bomo tudi v prihodnje posluževali 
izletov, ki jih organizira Loka turist.   
rk

Trinajste športne igre Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Severne Primorske, 28. maj 2016

Štirje najboljši balinarji, foto: arhiv DU Solkan

Štiri najboljše ekipe balinark, foto: arhiv DU SolkanSprehajalna pot ob Soči, foto: K. Vuga
V senci pod košatim drevesom in s pogledom na deročo 
Sočo se odpočijeta telo in duša, foto: K. Vuga

DunkingDevils ob 110 letnici Bohinjsko-goriške proge, foto: Katja Pokorn
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Križanka  Prepoznavanje 
solkanskih besed

Kər je biu Viljem səs Placa mejhən, ga 
je doskat varvala soja nona. Otroci radi 
djəlajə nonəm kajšnə dišpjətə. Ma ən 
dən je biu šaldu pridən, təkuə da je bla 
nona prou kontenta an mu je obljubla: 
»Vjəš, Viljem, kər sə bom nazaj porčila, 
boš dóbu konfetə.«

Anekdota

DAROVALCI ZA ČASOPIS 

Od 1. junija do 30. avgusta 2016 so 
darovali:
Antončič Marjeta, Bavdaž 
Grozdana, Božič Majda, Brezigar 
Vladimir, Carlevaris, Černe Andrej, 
Fabjan Jožefa, Furlan Ana Marija, 
Gomišček Štefan, Hvalica Gracijana, 
Jež Josip, Jerončič Matilda, 
Kompara Kristina, Križaj Marija, 
Krušič Gregorčič Vesna, Lipičar 
Marija, Makuc Klara, Merljak, 
Nemec Marijan, Paravan Franc, 
Pavlič Josip, Pavlin Jožef, Prijon 
Alma, Ronkali Jožica, Slejko Alenka, 
Slokar Milan, Štrukelj Majda, Ušaj 
Laura, Vuga Aldo, Zavrtanik Rada.

Letos so darovalci do 30. avgusta 
skupaj prispevali 3.941,06 evrov.

Podporniki

Rešitve iz 89. številke
bandár - klepar
b(o)ukét - šopek
drnju}hat - smrčati
əntríga - prepir
fjánki - boki
golét - ovratnik
kašetín - predalnik
kapót - plašč
k}mbra - soba
kotulín - kombineža
puténta – notranji žep pri suknjiču
šaldín - lasnica
škabél - nočna omarica
špájza - shramba
šufécə - ovitki za noge
u}hərən - skopuški
žájfa - milo
žéhtat – prati perilo
žlájfat – zavirati

Nova besedna zveza
Je usé zastuəjn – nič ne pomaga
Je use zastuəjn, ma je trjəba use plačet.

Pobrskajte po Solkanskem mizarskem 
in kmečkem besednjaku (Soukan an 
Sukenci u sukenščini) in po Malem 
solkanskem besednjaku (1001- 
solkanski časopis št. 81) in dopišite 
spodnjim solkanskim izrazom knjižne 
besede:

ákərli 
bacilj}rat 
bándava 
c}bənt  
dolóšt 
flájda 
fóta 
h}bat 
kampju}n 
kunj}da
lájbič
m}rzəlca 
mulétə  
ofindj}rat 
šimjót
uínar
zavənclj}n
zlákvan
žorh
žvelt

Gospa Bogomila Jug je spet 
posredovala nekaj solkanskih besed 
(ki sji p}ršlə u glavu); bile so že 
zabeležene, lahko pa jim poiščete 
knjižne sopomenke:
balota, abondanca, fj}rtoh, klošt}r, 
nunə, maltretj}ranje
in nekaj besednih zvez:
deni nogu u štapu, 
bejži zoprt škurə, 
gr}mo c}bat balu, 
beri bukv}.

Solkanske besede se še vedno zbi-
rajo. Veseli bomo, če boste besede, ki 
še niso zabeležene, posredovali na e-
-naslov: solkanski.casopis@siol.net 
ali oddali na Krajevno skupnost v ku-
verti s pripisom: solkanščina.

Zaželena je tudi kakšna solkanska 
anekdota.

Ocena zbornika
Dr. Marija Stanonik z Inštituta za 

narodopisje na ZRC SAZU Ljubljana 
je v sestavku LJUBITELJSKI NAREČ-
NI SLOVARJI, v katerem je obdelala 
13 izdaj, zapisala:

Publikacijo Soukan an Sukenci u 
sukenščini  je slavistka Katarina Vuga 
izdala ob 1011. obletnici prve omem-
be Solkana. Vanjo je v poenostavlje-
ni transkripciji uvrstila 23 narečnih 
pripovedi. Vsako spremlja tematska 
fotografija in seznam narečnih besed 
s knjižnimi ustreznicami. Zapisanih je 
okrog 485 besed.

Nekdaj sta bila v kraju najbolj 
razvita mizarstvo in kmetijstvo, zato 
brošuro končujeta Solkanski mizarski 
in kmečki besednjak s približno 888 
besedami. V publikaciji je zapisanih 
okrog 1373 besed, kar je solidno 
povprečje za zbrano narečno gradivo 
pri slovenskih ljubiteljskih zbiralcih. 
Na začetku so pojasnjena izhodišča 
za zapisovanje narečnih besed in njih 
branje: Od soglasnikov omenja le pri-
morski g (< γ), od samoglasnikov pol-
glasnik γ in naglašeni γ´ ter opuščaj za 
izpuščeni samoglasnik. Naglasna zna-
menja nakazujejo le mesto naglasa in 
ne načina izgovarjave. Izjemna pred-
nost sta dve dodani zgoščenki.

Publikacija je bila omenjena na 
zadnjem slavističnem kongresu v Lju-
bljani oktobra 2015.
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solkanski časopis
ISSN 2335-4143

Odlično darilo za ljubitelje narečne 
govorice. Še vedno je nekaj izvodov  
na Krajevni skupnosti Solkan.

Andrej Černe: Življenje v solkanskih 
mizarskih družinah po obeh vojnah.
Uredništvo

V naslednji številki

Rešitev križanke iz 89. številke

Obvestilo

Naslednja številka 1001 solkanskega 
časopisa bo izšla 24. decembra 2016. 
Članke in fotografije je potrebno od-
dati najkasneje do 27. novembra e-na-
slov: solkanski.casopis@siol.net.

Pisce naprošamo, da posredujejo 
svoje članke v Wordu z univerzalno 
Times New Roman pisavo v velikosti 
12 z levo poravnavo. V naslovih naj 
ne uporabljajo velikih črk, ker jih 
v časopisu ni, članek v datoteki naj 
označijo na začetku s št. časopisa 
(primer: 90 G. Humar Most). Pod 
besedilo naj opišejo vsebino in avtorja 
fotografije, vendar naj fotografije od-
dajo ločeno od besedila. Pisce še pose-
bej prosimo, da upoštevajo zadnji rok 
za oddajo člankov in fotografij. 
Uredništvo
Telefon urednice: 040 754 905  

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

Zadnja stran

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

Prireditve v letu 2016  
so omogočili:
Gostišče Oddih, Solkan
Peloz d.o.o., Loke, Nova Gorica
Pintar Marinko, Solkan
Bar Karavla  JUG TJAŠA s.p., 
Solkan
CESTNO PODJETJE NOVA 
GORICA

Vsem podpornikom se Svet KS 
Solkan iskreno zahvaljuje.

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


