
Spoštovane krajanke, dragi krajani!
Drage krajanke in krajani Solkana, spoštovani gostje, dragi prejemniki priznanj KS Solkan, 

gospod župan, svetnice in svetniki, člani sveta KS Solkan in vsi, ki sooblikujete današnji kulturni
program, prav prisrčen pozdrav v imenu sveta KS in mojem imenu.

Danes se nam na srečo ni bilo treba ozirati proti nebu in spremljati vremenske napovedi, ker
imamo streho nad glavo, četudi včasih pušča. Krajevni praznik je praznik vseh nas in ob tej pri-
ložnosti je pozitivno gledanje na kraj primerno ter dobrodošlo.

Alojz Gradnik, briški pesnik, je v eni svojih pesmi napisal, da je Solkan raj. Tisti, ki tu živimo,
to opazimo običajno takrat, ko imamo možnost primerjave z bivanjem drugje ali pa nam ogledalo
nastavijo tujci, ki nas obiščejo. Solkan ne more biti predmestje Nove Gorice, pa čeprav ga je novo-
nastalo mesto na neki način izpraznilo, kajti življenje in duh v Solkanu je precej drugačen kot v
Novi Gorici ter je zaznamovan z več kot tisočletno tradicijo in pripadnostjo prebivalcev kraju. Zad-
njič mi je nekdo rekel, da mesto, ki nima ozkih ulic in starih hiš, ni čisto pravo mesto – to polagam
občinskim oblastem v razmislek. Še zlasti pogrešamo občutek oz. subtilnost pri urejanju in posegih
v kraj – naj naštejem samo nekaj primerov: veliki prometni znaki in šaraste pločevinaste table, table
obvezne smeri v krožišču pri Sabotinu, ki skrivajo spomenik kajakašem, parkirani avtomobili, ki
zakrivajo pogled na spomenik NOB in zapis ob 100-letnici kraja na Plenčičevem trgu, da lisastih
vrat WC na obračališču niti ne omenjam ... 

Ni naključje, da smo k slavnostni besedi povabili predstavnika univerze v Novi Gorici, dr. Gvida
Bratino, ki je priznan fizik, kajti razvojna vizija Solkan 4.0 je rodila tudi že prve povezave podjet-
nikov iz poslovne cone Solkan z univerzo. Prihodnost ni zgolj v cestah in pločnikih – to je zgolj
posledica razvoja – in če tega ne bomo storili sami, bomo pač ostali nekje v rokavu mrtve reke.
Prav zato so pobude za razvoj kraja na osnovi novo ustvarjene vrednosti več kot dobrodošle in
upam, da bodo postale občinska in tudi regijska prioriteta, kljub drobnim vsakdanjostim, zaradi ka-
terih nas kličejo na KS in ki jezijo krajane – kot primer naj navedem ureditev prednostne ceste iz
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Godalni kvartet Cellostrike na Krajevnem prazniku.   

Nagrajenci KS Solkan
V letu 2018 so prejeli priznanje KS Solkan na osrednji 
slovesnosti ob krajevnem prazniku naslednji nagrajenci:

- Miran Rustja za več kot 10-letno uspešno vodenje 
Mešanega pevskega zbora Slavec.

- Vrtec Julke Pavletič za vključevanje v prireditve
v Solkanu  in s tem ohranjanje medgeneracijskih 
vezi s krajani.

- Društvo  SKULTURA 2001 iz Štandreža za podarjene
skulpture, ki krasijo naš kraj.

- Erika Grosar  za njen prispevek pri izdajanju
časopisa 1001.

Brd na solkansko obvoznico, ki je za marsikoga precej nedodelana rešitev v praksi. Ko so me novinarji vprašali, na kaj smo ponosni v kraju, sem odgovorila, da je to most, saj je zagotovo tisti, ki nam
daje prepoznavnost. Poleg osvetlitve in dokončanja posega želimo njegovo prepoznavnost povečati s postavitvijo pomnika v sodelovanju s kulturo iz Štandreža, kar bo dalo večjo veljavo gradbenemu
velikanu v svetovnem merilu. Nedavno sem prebrala izjavo Američana, ki živi pri nas in pravi, da mora imeti vsak kraj najprej nekaj, po čemer je prepoznaven. Solkan to ima. 

In če smo že pri turizmu: ponosni smo na kolesarsko stezo ob Soči, ki jo obišče vedno več turistov, novo železniško postajo in sploh severni del Solkana pri pokopališču, ki lahko obiskovalcu ponudi
vpogled v zgodovino mizarstva, pomnik prve in druge vojne, tolminski punt in ne nazadnje solkansko pokopališče, kjer imajo zadnje počivališče ljudje, ki so se tako ali drugače zapisali v zgodovino
našega naroda. Manjka pa nam posluh za ureditev degradiranega področja južnega Solkana.

Soča, kajak center in prostor ob Soči je zgodba, ki diši po uspehu, vendar potrebuje nadgradnjo in posebno skrb, tako v ureditvi navezave na sosednji breg kot tudi ureditvi odkritega fekalnega kanala
v Sočo. Nedokončana je tudi zgodba ob Vili Bartolomei z Goriškim muzejem in bodočo galerijo Vladimirja Makuca. Turizem se počasi razvija, tudi z zasebno ponudbo nočitev, sicer z majhnimi koraki,
toda za večje zgodbe so potrebne še mnoge ureditve – pokrpane ceste čez Solkan nam niso v ponos. Zavest o možnostih, ki jih ponuja kraj, bi morala biti prioriteta v načrtovanju turistične ponudbe
Goriške. Za naslednje leto zagotovo razmišljamo o organizaciji praznika solkanskega radiča, ki naj bi bil stalnica, saj je Solkan znan tudi po tem. Upam, da nam bo uspelo urediti dvorišče ob stavbi
Krajevne skupnosti, saj so birokratski postopki neverjetno dolgi. Prav tako smo v postopku postavitve igral in plezalne stene tu, na karavli, saj prav ta prostor kliče k medgeneracijskemu povezovanju.
Solkan nujno potrebuje tudi dnevni center za starejše – načrti so narejeni. Čestitke vsem krajankam in krajanom Solkana ob prazniku, želim vam, da bi bili ponosni na kraj in bi znali stopiti skupaj, ko
delamo na svoji prihodnosti. Ob zaključku mi dovolite srčno zahvalo vsem sponzorjem in donatorjem, ki nam omogočate prireditve in pomoč pri izdaji Solkanskega časopisa, ki smo ga v juniju izdali v
barvni podobi. Brez vas bi bile vse prireditve zelo osiromašene. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj. 

Želim vam lep večer in vas vabim na še preostale dogodke v kraju in za konec: SREČNO SOLKAN v prihodnost 4.0! mag. Darinka Kozinc, predsednica sveta KS Solkan 
Govor na osrednji prireditvi praznika Krajevne skupnosti Solkan

Mag. Darinka Kozinc Æupan Matej Arœon Obiskovalci            Vse foto Pavøiœ Zavadlav Tenorist David Œadeæ

Foto Pavøiœ Zavadlav 
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Krajevni praznik 9. september 2018
Dr. Gvido Bratina: Solkan, znanstveniki in znanost

univerzah. Na Univerzi v Novi Gorici bo število
tujih doktorskih študentov v naravoslovnih in
tehniških programih kmalu preseglo število slo-
venskih. V moji raziskovalni skupini nismo
imeli slovenskega doktorskega študenta, kaj šele
podoktorskega sodelavca že šest let. V tem smi-
slu se približujemo razmeram, ki so jih izkusili
Solkanci pred nekaj sto leti, ko so morali tako
kot profesor Mihelič v Prago ali dr. Plenčič na
Dunaj. Manjša vlaganja v znanost vodijo v raz-
mere, v katerih ne bomo več razumeli niti teh-
nologij, ki nam jih bodo prodajali iz tujine, tako
da se lahko zgodi, da bomo postali odlagališče
odsluženih tehnoloških rešitev. Obstaja resna
nevarnost, da bomo izpustili zgodovinsko pri-
ložnost, da lahko doma izšolani znanstveniki
svoje znanje uporabijo v domovini. 

Zato smo na Univerzi v Novi Gorici z odpr-
timi rokami sprejeli pobudo skupine  ozavešče-
nih Solkancev, ki jih podpira nekaj naprednih
tehnoloških podjetij iz Solkana in Nove Gorice,
s katero nameravamo spodbuditi vse dejavnike
v regiji, da se lotimo spreminjanja miselnosti, ki
naše mlade strokovnjake sili v tujino. S povezo-
vanjem na stvarnih projektih, ki bodo vključe-
vali raziskovalne enote, podjetja in izobra -
ževalne programe od osnovnošolskih do univer-
zitetnih, zlasti pa strukture odločanja, namera-
vamo vzpostaviti okolje, v katerem bo pretok
znanja omogočal hitro napredovanje podjetni-
ških pobud v industrijsko okolje, ki bo postalo
pomembno tudi na globalni ravni. Naše delova-
nje je usmerjeno v prihodnost, saj je cilj v dese-
tih letih vzpostaviti trajno, razvojno inovativno
okolje z lastno raziskovalno in izobraževalno
platformo, ki bo omogočala proi zvodnjo izdel-
kov in storitev z visoko dodano vrednostjo na
specifičnih področjih, ki izhajajo iz strategij in
vizij gospodarstva.

Za konec vam ob vašem prazniku iskreno
čestitam in želim, da bi vaš kraj, kljub na videz
neustavljivemu prodiranju kulturne uniformira-
nosti, ohranil svoj šarm in prebivalcem prijazen
značaj. 

toka informacij neslutenih razsežnosti. Vsako-
mur, ki je le malo vešč dela z računalnikom, je
omogočeno, da izve vse podrobnosti o najnovej-
ših znanstvenih odkritjih skoraj hkrati kot znan-
stvena skupnost. Ves svet je postal ena sama
raziskovalna skupina. Lahkotnost prehajanja
znanja pa prinaša tudi potrebo po stvarni pove-
zavi med znanostjo in družbo. Znanstveniki se
moramo bolj kot kadarkoli zavedati nujnosti
etike v raziskavah in poročanju o njihovih re-
zultatih. Javnost postaja vse bolj ozaveščena in
kot taka lahko suvereno sodeluje pri načrtovanju
ter usmerjanju znanstvenih raziskav.  

Povezava med javnostjo in znanstvenim
okoljem, ki je bilo včasih strogo rezervirano le
za posvečene, je pripeljala najprej do ločitve
med tako imenovano osnovno znanostjo in tako
imenovano aplikativno znanostjo, v zadnjem
času, za katerega je značilno izjemno povečanje
znanstvene dejavnosti in globalne povezanosti,
pa do zlivanja v eno samo znanost v službi člo-
veka. 

Kot znanstvenik in Slovenec seveda pri tem
razmišljanju ne morem mimo vprašanja, kako
na izzive odgovarja slovenska znanstvena poli-
tika. Z veliko mero žalosti ugotavljam, da je za-
vedanje o pomembnosti znanosti za razvoj in
napredek države mnogo močnejše med nekate-
rimi Solkanci, kot je na državni ravni. Že tretje
leto beležimo zgodovinski minimum vlaganja
Republike Slovenije v znanost, ki ne dosega niti
enega odstotka bruto domačega proizvoda. Ra-
ziskave so v naši državi še vedno obravnavane
kot strošek in ne – kot je to običaj v okoljih,
usmerjenih v prihodnost – kot naložba, ki se
obrestuje šele na dolgi rok. Ker tako stanje traja
že nekaj let, so poškodbe v znanstvenem tkivu
že vidne in le vprašanje časa je, kdaj se bodo
razširile na celoten družbeni organizem. Simp-
tomi bolezni so žalostni: vedno več mladih se
odloča, da študij na drugi in tudi na doktorski
stopnji nadaljuje v tujini. Praviloma so taki lju-
dje za Slovenijo izgubljeni, saj jih tujina široko-
srčno sprejme bodisi v industriji bodisi na

Dr. Gvido Bratina. Foto Pavøiœ Zavadlav

Obletnica

Pred tridesetimi leti je Solkan ponovno dobil svoje ime 

Spoštovani!
Tisočletni Solkan ima izjemno geografsko

lego, ki mu je od nekdaj omogočala neprestano
izmenjavo idej, ki so prihajale iz zgodovinskih
centrov znanja, kot so Oglej, Padova in Benetke,
z odprtjem bohinjske železnice pa tudi Praga in
Dunaj. Ni torej nenavadno, da so mnogi Sol-
kanci pustili neizbrisen pečat v svetovni zaklad-
nici kulture, religije in znanosti. Kot
znanstvenika me oni seveda najbolj zanimajo in
ne morem brez omembe bakteriologa, dr. Marka
Antona Plenčiča, rektorja praške univerze, pro-
fesorja Antona Miheliča, in urologa, dr. Riharda
Juga. Seme znanja v Solkanu klije tudi v sodob-
nem času, saj od tu izhajajo vrhunski in medna-
rodno uveljavljeni znanstveniki s področja
zgodovine, jezikoslovja, kemije in fizike. Brez

dvoma neobičajno veliko število posameznikov
glede na velikost kraja, kar še bolj in na poseben
način utrjuje prepišno solkansko lego. 

Za znanost je v vseh obdobjih zgodovine
značilno, da vedno deluje na konici družbenega
dogajanja. Znanstveniki so bili v preteklosti več-
krat slabo razumljeni in obravnavani kot ljudje,
ki živijo v svojem svetu, v katerem se dogajajo
čudne, včasih celo nevarne stvari. Redka so ob-
dobja v zgodovini, v katerih so imeli znanstve-
niki nesporno podporo javnosti in vladarjev, in
prav za ta obdobja je značilen razcvet, ne samo
novih tehnologij, novih dognanj v medicini, na-
ravoslovju in filozofiji, ampak tudi obče blagi-
nje v družbi. 

Sodobni čas postavlja pred znanstvenike
nove izzive. Družbeni procesi so privedli do pre-

Zgodba o tem, kako in zakaj je Solkan iz-
gubil svoje ime, je kar dolga in ponekod za-
pletena. 

Podobno velja tudi za potek prizadevanj
Solkancev, da se kraju vrne ime. 

Za mlajše generacije prebivalcev našega
kraja bi bilo vredno to dogajanje obelodaniti
hkrati z opozorilom, naj si ne nalagajo težko
izvedljivih in nekoristnih nalog, kot je udeja-
njanje samostojne občine Solkan. 

Takrat ko smo delovali za to, da se Solkan
izvije iz obroča Nove Gorice, so se nam ne-
kateri ugledni Novogoričani posmehovali, da
gledamo na problem z »žabje perspektive«. 

Ohranimo treznost, da nas ne bo upravi-
čeno doletela podobna sodba, ko bodo neka-
teri med nami ustoličevali že drugo občino na
pogorišču Nove Gorice. Kaj več o zapletih z
imenom Solkan prihodnjič.

Branko Marušič

»Slovenska krajevna imena so pomembna
sestavina našega jezika, prek njega pa tudi kul-
turne in narodove identitete. Kot je mogoče v je-
ziku odkrivati in spoznavati davno narodovo

Solkanski mladinci prevzemajo tabli z imenom Solkan na krajevnem prazniku leta 1988.

Nova pridobitev ceste iz Solkana na Sveto
Goro - kroæiøœe na Prevalu. Konœno je tudi
Gostilna na Prevalu œastitljivega leta 2018 le
priøla do vode. Foto K. Vuga 

Pred 30. leti je bila tabla postavljena ob
kriæiøœu Prvomajske z Ulico Milojke Øtrukelj.
Foto K. Vuga

preteklost, nekdanjo duhovno in gmotno kulturo,
tako nam tudi krajevna imena, če jih opazujemo
skozi zgodovinsko optiko, marsikaj povedo o tej
deželi, o njenih prebivalcih v davnih in malo

manj davnih časih, o naravnih in družbenih za-
konitostih in značilnostih in so torej odsev zgo-
dovinske, prostorske in družbene stvarnosti.«            

Viktor Majdič, Pomenski izvor slovenskih krajevnih imen

S o l k a n  –  i z  p r e d s l o v a n s k e g a C a s t e l l u m  S i l i g a n u m  = S o l k a n s k i  g r a d
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Spoštovane Solkanke in Solkanci, spoštovana
gospa podžupanja, spoštovani gostje, spoštovane
vse prisotne!

Na slovesnosti, ki jo posvečamo dnevu držav-
nosti, mladi državi, ki je pred sedemindvajsetimi
leti nastala na prepišnem križišču Evrope, ne
samo zaradi srečnih zgodovinskih okoliščin, tem-
več tudi zaradi tedanje enotnosti, odločnosti in
upornosti prebivalcev najbolj severne od jugoslo-
vanskih republik, ne nameravam govoriti o seda-
njosti. Ne bom govoril samo o treh vrhovih
Triglava, temveč predvsem o slovenskih koreni-
nah, iz katerih še danes lahko črpamo svojo na-
rodno in državotvorno zavest. Tako kot ni brez
korenin vipavske češnje ali briške marelice ali
solkanskega radiča, danes na tem solkanskem
trgu brez pokončnih, dejavnih in modrih rojakov
ne bi praznovali dneva državnosti. In ne bi javno
govorili v slovenskem jeziku.

Pred prvo svetovno vojno, ki jo nekateri na-
pačno imenujejo velika vojna – takšna je bila
samo za papirnate zmagovalce na tem območju –
se je v Gorici točno vedelo, kje poteka narodno-
stna meja. Slovenski časniki so objavljali dnevne
novice iz Soške in Vipavske doline, z Banjško-
Trnovske planote, iz Brd in s Krasa, kjer so živeli
Slovenci, italijanski pa iz Furlanske nižine, Go-
rice in Trsta, istrskih obalnih mest ter Dalmacije,
kjer so živeli Furlani in Italijani. In ne samo to:
krepili sta se slovenska zavest in samozavest, kre-
pilo se je slovensko meščanstvo, v Gorici je bil
zgrajen slovenski Trgovski dom – gospodarsko,
kulturno in športno središče. Z odprtjem bohinj-
ske železnice leta 1906 se je to območje pospe-
šeno razvijalo. Zadnji popis prebivalstva leta
1910 je nakazal, da bi Gorica kmalu postala ve-
činsko slovenska – upravno in politično središče
slovenske Goriške.

Ko je Ivan Cankar v istem času na začetku
stoletja ustvarjal svojo starodavno pripovedko o
Kurentu, je na začetku zapisal zveneče besede, ki

so jih v srednješolskih berilih v Kraljevini Jugo-
slaviji naslovili z Nebesa pod Triglavom: »O do-
movina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z
obema rokama in je rekel: ‘Tod bodo živeli veseli
ljudje!’ Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po
zemlji od izhoda do zahoda; šel je mimo silnih
pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste leže tam,
strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti.
Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; raz-
sul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do
strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev
in je rekel: ‘Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem
bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!’«

Ker so bila trideseta leta dvajsetega stoletja
obdobje vsiljene ustave in diktature, ki je prizna-
vala samo en, to je jugoslovanski narod, je šlo
šolskemu ministru Cankarjevo domoljubno bese-
dilo močno v nos, zato so beograjske oblasti zah-
tevale, da ga učitelji iztrgajo iz beril. Kleni
Gorenjec Jakob Šolar, učitelj srbohrvaščine na
Škofovih zavodih v Šentvidu in soavtor beril, je
organiziral množične proteste učiteljev in dosegel
sprejemljiv kompromis. Obnašal se je kot zave-
den Slovenec, saj je tudi sam izhajal iz domo-
ljubne poslanice Ivana Cankarja, vključene v isto
pripovedko o Kurentu: »Komaj si stopil na svet,
si bil, ti narod sužnjev, suženj med narodi. Otrok
si bil, pa že suženj! Psovka ti je nauk delila, pa-
lica ti ga je vtepala. Suvali so te od vseh strani,
očmi in mačehe, botri in botrce. Časih si zajokal,
časih si omahnil, ves truden, časih pa si tudi pla-
nil. Ali komaj si planil, so te podrli na tla, zvezali
so te še tesneje in celo usta so ti zaklenili. V cur-
kih je tekla kri iz tvojih žil, napojila je zemljo za
več klafter globoko; zato je ta zemlja rodila; in
kadar si jedel sužni kruh, si jedel sam svoje meso
in pil svojo kri. Močan si, o slovenski narod!
Tisoč in petsto let krvaviš, izkrvavel nisi!«

Številne pokončne, odločne in uporne Jakobe
Šolarje pa smo imeli tudi Primorci in tudi po nji-
hovi zaslugi danes praznujemo dan državnosti.

Ker niso obupavali, ampak so v prelomnih časih
ukrepali: z mislijo, besedo in tudi pestjo. Naj v
imenu vseh predstavim samo tri: Andreja Gabrš-
čka, Franceta Bevka in Vladimirja Poberaja.

Andrej Gabršček, učitelj, založnik, knjigar-
nar, urednik in politik. Ima doprsni kip na aleji
zaslužnih domoljubov in ene domoljubke v Novi
Gorici. Ko so v letu smrti goriškega slavčka po
samo petih letih gradnje dokončali bohinjsko že-
leznico in z veličastnim solkanskim kamnitim ve-
likanom premostili smaragdno Sočo, so tudi obe
železniški postaji v Gorici opremili z napisoma:
mesto, ki ima v izhodišču nedvomno slovensko
poimenovanje, se je pred prihodom prvega vlaka
kitilo z napisoma Gorizia in Görz. Kot da v njem
ni Slovencev in kot da ni tudi slovensko. Gabrš-
ček je organiziral protestna zborovanja in peticije
so pošiljali celo na Dunaj. Rezultat: namesto da
bi dodali napis v slovenščini, so oblasti umaknile
nemško in italijansko poimenovanje središča Go-
riške. Ampak ko se je prvi vlak bohinjske želez-
nice ustavil na Jesenicah, je z njega stopil
prestolonaslednik Franc Ferdinand ter pozdravil
zbrane Gorenjce in Gorenjke – v slovenščini.

France Bevk, pisatelj in predsednik Primor-
skega narodnoosvobodilnega sveta, čigar kosti
počivajo na solkanskem pokopališču. Med naj-
hujšim preganjanjem slovenskega jezika in Slo-
vencev v času fašizma med vojnama je vztrajal
na domačih tleh ter pisal. Zgodbe iz srednjeve-
škega štirinajstega stoletja, več kot tisoč strani v
petih letih. V času, ko je pouk potekal samo še v
italijanskem jeziku, je uspešno širil slovensko
knjižno besedo. In z njo tudi uporno misel o na-
rodnih pravicah. V povesti Umirajoči bog Triglav
izhaja iz pričevanja o kobariških starovercih, ki
so častili sveti studenec in sveto drevo. Kobariški
Slovenci se uprejo tuji posvetni in duhovni obla-
sti, ki jih samo izkorišča, in na koncu dosežejo,
da laškega duhovnika zamenja domači. Starove-
rec Gorazd in katoliški duhovnik Primož – oba

junaka in oba zmagovalca. Nasprotje poraženega
Črtomirja iz Krsta pri Savici. Slovenci nazadnje
sprejmejo Jezusovo besedo, ampak samo zato,
ker jim jo v slovenščini polaga v srca domačin,
ki jih razume in kogar oni razumejo.

Vladimir Poberaj, mizar iz Solkana, poza-
bljen in brez spominske plošče na rojstni hiši ali
doprsnega kipa na javnem mestu. Ko se je začela
druga svetovna vojna tudi na naših tleh, se ni ob-
našal kot tisti mladi Štajerec, ki so ga kot franči-
škanskega dijaka vpoklicali v nemško vojsko ter
je po usposabljanju v Franciji in Holandiji pristal
na ruski fronti. Sredi mesarskega klanja dobi
vojak Holz tritedenski dopust in v verni domači
družini se pogovarjajo: »K partizanom ne boš šel.
Lahko bi šel k četnikom, ampak tukaj jih ni. Naj-
bolje, da se vrneš na fronto.« In se res vrne in ima
srečo, da pade v rusko ujetništvo in preživi. Ne,
Vladko iz Solkana je bil tudi vpoklican v tujo voj-
sko, ampak se je zavedel, da gre za trenutke prave
odločitve. Ko leta 1943 kapitulira Italija, je v ita-
lijanski vojski v Albaniji. To zasedejo nemške
enote in oficirji ujetim vojakom dajo na izbiro:
»Ali se nam pridružite ali vas pošljemo v tabo-
rišče.« Pokončni Vladko izbere slednje in pri-
stane v nemškem delovnem taborišču, kjer
opravlja mizarska dela. Komandant taborišča ne-
kega dne opazi njegovo spretnost in ga prosi, če
bi kaj malega naredil zanj v hiši, ki je zunaj tabo-
riščne ograje. Vladko pristane, dobi dovolilnico
za izhod in piše sestri v Solkan, naj mu tega in
tega dne v ta in ta kraj prinese civilno obleko. Re-
čeno storjeno, Vladko odide iz taborišča, se sreča
s sestro, preobleče v civilista in odide domov v
Solkan. Potem pa naprej. Kam? Naravnost v par-
tizane.

Če se na koncu vprašamo z besedami Janeza
Bleiweisa, očeta kranjskega naroda, »Koga nam
je zdaj narbolj potreba?«, moramo odgovoriti:
»Treba nam je sodobnih Gabrščkov in Bevkov in
Poberajev, če hočemo imeti nebesa pod Trigla-
vom!«

Ob dnevu državnosti
Zoran Božič: Nebesa pod Triglavom - Samo z današnjimi Gabrščki, Bevki in Poberaji
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povezovali s poraženci v vojni – Italijani. Prvine
tistega, kar je povzročalo narodnostna raz -
merja/konflikte v prejšnjih desetletjih ali točneje
v poldrugem stoletju, so se ohranjevale in prejele
s hladno vojno nove poudarke. Dobili smo slo-
vensko šolo, a Solkan, kraj, v katerem sem živel,
je sodil še vedno pod občino Gorica, ki je še
vedno uradovala samo v italijanskem jeziku.

S šolskim letom 1945/1946 sem prvič stopil
v šolo in sem zaradi med vojnim časom opravlje-
nega začetnega zasebnega šolanja preskočil dva
razreda. Slovenskega jezika smo se v šoli učili po
čitanki za 3. in 4. razred z naslovom Svobodna
pota. Učbenik je pripravil pisatelj Jože Pahor v
narodnoosvobodilnem duhu, izdal pa ga je PNOO
za Slovensko primorje in Trst z letnico 1945. Ob
koncu šolskega leta smo prejeli spričevala, ki
nam jih je izdala Zasebna šola v Solkanu. Spriče-
valo je učence pozdravljalo s partizanskim po-
zdravom: Smrt fašizmu – svoboda narodu! Toda
že naslednje šolsko leto je upravljanje šole v coni
A prevzela ZVU, ki je izdala tudi učbenike z dru-

da bi združevala Slovence in Italijane za rešitev
problema Julijske krajine v projugoslovanski
smeri. V taki smeri je delovala tudi organizacija
Komunistične partije Julijske krajine, a ne ves čas
obstoja cone A, saj je pozneje prišla v nesoglasja
s Komunistično partijo Italije.

Če je bila narodnostna sestava prebivalstva
italijansko-slovenska – jezikovno je to dvojnost
popestrila še furlanščina – je bilo politično opre-
deljevanje bolj pestro, zlasti ob vprašanju, kako
naj se z bodočo državno mejo reši pripadnost Ju-
lijske krajine. Če težavo nekako posplošimo,
lahko zapišemo, da je bila orientacija projugoslo-
vanska in proitalijanska. Nedvomno pa je večji
del Slovencev videl svojo prihodnost v Jugosla-
viji. Podobno je načrtoval tudi del Italijanov, ki
je ob dvigu glasu italijanske desnice – zametkov
neofašizma – polagal upanje v socialistično Ju-
goslavijo. Tudi Slovenci niso bili politično in na-
zorsko enotni, kot že dolga desetletja pred tem
ne. Razdvojenost se je kazala tudi med drugo sve-
tovno vojno in zlasti pozneje tudi zaradi naklo-
njenosti ZVU tradicionalnim strankam, ki se ji je
pridružila slovenska politična emigracija. Ta
tabor je priključitev k Jugoslaviji odklanjal zaradi
njene komunistične naravnanosti in upal v spre-
membo smeri jugoslovanske politike ali pa je ver-
jel v ustanovitev STO. Najodločnejši nasprotniki
priključitve so bili seveda Italijani, ki so svojo
prisotnost Italiji dokazovali z uličnimi demon-
stracijami, podobno kot Slovenci. Demonstracije
so na eni in drugi strani temeljile na postavljanju
dokazov ter pravic, ki jih ima vsaka stran, da se
poteguje za sebi najbolj ugodno mejo. Italijanski
javni protesti s prvinami narodnostne in socialne
mržnje so italijansko ter svetovno javnost opo-
zarjali tudi na problem fojb in deportacij, Slo-
venci pa predvsem na nasilje fašizma in zmago
nad njim. Demonstracije so se okrepile ob vsakih
za obe strani neljubih vesteh, ki so prihajale z mi-
rovnih zasedanj.  

Taki javni protesti so prinesli tudi človeške
žrtve, zlasti spomladi leta 1946, ko je Julijsko
krajino obiskala mednarodna delegacija strokov-
njakov, da si ogleda razmere na terenu, kar naj bi
pripomoglo k postavitvi razmejitvene črte.

Tudi sam sem se v družbi staršev udeležil
takih demonstracij v Gorici in Trstu ter doživel
prho iz vodnih topov, ki jih je postavila Civilna
policija ZVU. Njene pripadnike so  imenovali ce-
rini, ker je bil njihov zunanji izgled podoben voš-
čenim vžigalicam: bele glavice na temnejših
telesih. Prav čerini so ob neki demonstraciji s pen-
drekom udarili mojega starejšega brata po glavi,
tako da je moral poiskati pomoč v Bolnišnici sv.
Justa na južnem koncu Gorice. V tej bolnišnici so
se zdravili partizanski ranjenci, kljub temu da se
je morala partizanska vojska že junija 1945 umak-
niti iz Gorice. Poleg ranjenih partizanov je bil v
coni A tudi odred JLA, nekakšna posebnost s sim-
boličnimi pa tudi z varnostno-obrambnimi na-
meni. Solkanski pionirji smo ob koncu leta 1945
obiskali te ranjence in smo čez Gorico hodili v
vesti s slovensko zastavo na čelu. Na povratku
smo naleteli na zasedo italijanskih mladeničev, ki
so z nami fizično obračunali. 

Ta nemir, poulično soočanje, kje in kako naj
se uredi nova meja med Italijo ter Jugoslavijo, je
postavljalo pred prebivalstvo obeh con mnogo
dilem in odločitev. Kakšen naj bo odnos projugo-
slovansko usmerjenih do ZVU in vojakov obeh
držav, kako naj se vedejo do Italijanov, ki niso
enotni v svojih stališčih? Ali naj Slovenci sploh
prisluhnejo anglo-ameriškim zavezniškim sire-
nam, ki so na primer ob dveh božičih (1945 in
1946) množici predvsem otrok Slovencev in Ita-
lijanov na goriškem Travniku namenile kot darilo
enodnevne vojaške obroke, v katerih so bile poleg
hrane po ameriškem okusu tudi tri cigarete Che-
sterfield? Ali naj lastniki v vojni porušenih hiš
sprejmejo vabilo ZVU, da jim domove obnovi?
Ali naj se Slovenci udeležujejo različnih priredi-
tev, ki jih je pripravila ZVU? Kako naj se odzi-
vajo slovenska dekleta, ki jim ameriški vojaki
ponujajo zakonski stan in s tem odhod v ZDA?

Ko se je bližal dan uresničitve pariške miro-
vne pogodbe, so se tudi nekateri Slovenci odlo-

čali, ali naj postanejo državljani Jugoslavije ali se
odselijo v Italijo. Za nekatere je Jugoslavija pred-
stavljala negotovost, ki nam jo pokaže tudi zlobna
rečenica, nastala na Krasu, kjer je meja med co-
nama potekala ob rečici Raši: Živeli naši, samo
ostanite na Raši, se pravi v coni B. Bilo je veliko
negotovosti, protislovnega ravnanja, zlih misli,
natolcevanj, a tudi obljub, dobrih želja in s tem
veliko upanja, da nova meja kljub svoji invalid-
nosti pomeni za velik del zahodne Slovenije pri-
ključitev k matičnemu narodu. Kajti mnogim je
pomenilo dejstvo, da uradno postaneš iz Fran-
cesca Marussija Slovenec Branko Marušič,
mnogo več od negotovosti, kaj bo v novi državi
po septembru 1947. Nekateri so se za odhod v Ita-
lijo odločali tudi v pričakovanju, da se bo v Italiji
odnos do slovenske manjšine korenito spremenil.
Toda slovenska manjšina v Italiji je bila po
15. septembru 1947 kar nekaj časa izpostavljena
velikemu pritisku italijanskih sodržavljanov.

Kaj sem si najbolj zapomnil od življenja v
coni A?

Občutek krivičnosti in razočaranja. Bili smo
zmagovalci v vojni nad Italijani, v otroških mislih
sem Italijana pogosto istovetil z raznarodovalnim
fašistom. Namesto da bi bili Italijani kaznovani,
so se nam še vedno vsiljevali. Geslo Trst, Gorica,
naša je pravica! se ni uresničilo, kot se ni ures-
ničilo tisto iz časa pred prvo svetovno vojno: Dol
z njimi, nočemo jih imet’, saj Gorica je slovenska,
brez Slovencev Gorice ni! Pa tudi to starejšo
pesem izpred prve svetovne vojne smo prilagodili
času, ko smo namesto Dol z njimi! prepevali Dol
s čerini! Dol s čerini ...

Kaj sem v coni A še doživel? Leta 1946 sem
bil prvič na gledališki predstavi v takratnem
Ljudskem domu (Casa del popolo) v Gorici, ki ga
danes poznamo kot Trgovski dom. Slovensko na-
rodno gledališče za Primorje in Trst je v svoji prvi
sezoni predstavilo Jurčičevega Desetega brata v
Delakovi priredbi.

Prvič sem tudi pripravil spis o doživetju vojne
za zbornik spominov primorske mladine Tako je
bilo trpljenje. Uredil in spomladi 1946 ga je izdal
že omenjeni Jože Pahor. Nisem bil izbran in
ostalo je razočaranje. 

V Portorožu, ki je bil v coni B, sem prvič do-
živel morje. Tu sem tudi videl, kako je anglo-
ameriška vojska na ozemlju cone B, se pravi pod
upravo JLA, uporabljala cestni koridor Trst–Pulj.
V Portorožu sem tudi poslušal petje ljubljanskih
kajuhovcev.

Prvič sem bil tudi na majniškem šolskem iz-
letu. Naš cilj sta bila Postojna in Ljubljana, onkraj
Morganove linije. Nismo imeli ustreznega dovo-
ljenja in šolsko vodstvo se je odločilo za ilegalni
prehod začasne meje. Zato je naš prevoznik izbral
pot, na kateri smo se lahko izognili zavezniškim
mejnim kontrolam. Prevoznik Leopold Doljak,
po rodu iz Grgarja, je imel bogato izkušnjo, saj je
leta 1944 pripeljal preko mnogih preprek iz Mi-
lana na Vojsko tiskarski stroj za partizansko ti-
skarno Slovenija. Po divjih poteh smo tako
potovali v kamionu, krepko povitem s cerado.
Bili smo v sončni Postojni, v Ljubljani pa je neu-
smiljeno deževalo, tako da si mesta nismo niti
malo ogledali. Zato smo se zopet po ilegalni poti,
v kamionu, povitem s cerado, vrnili domov. Ti-
stega dne smo še največ svetlobe doživeli v Po-
stojnski jami.

Tudi to je ena izmed podob cone A v njeni za-
časnosti, a Primorci so v veliki večini verjeli, da
je začasna tudi meja, ki jo je določila mirovna po-
godba, sklenjena med Italijo in 21 drugimi drža-
vami 10. februarja 1947 v Parizu. Sodili so
namreč, da bi tudi zaradi svoje udeležbe v proti-
fašističnem boju zaslužili ustreznejšo zahodno
mejo, sledečo predvsem narodnostni oziroma je-
zikovni razdelitvi. Ta meja, sedanja meja, je bila
za Slovence gotovo ugodnejša od Morganove
črte, z uveljavitvijo katere so zavezniki sicer za-
žugali Jugoslaviji, če bi se še upirala francoskemu
predlogu razmejitve med Italijo in Jugoslavijo. 

Cono A, doživetje svojih mladih let, sem
krepko ohranil v svojem spominu.

Govor z otvoritve razstave Začasna meja
6. septembra 2017, ki jo je Muzej novejše zgodo-
vine Slovenije priredil z naslovom Življenje in
hrepenenje v coni A (1945–1941) na svojem 
sedežu v Ljubljani. Razstavo je pripravila 
Solkanka dr. Kaja Širok, direktorica muzeja.

Upravni enoti cona A in cona B Julijske kra-
jine sta bili v časovnem obdobju med junijem
1945 in septembrom 1947 popolna novost v do-
takratni upravni podobi večjega dela zahodne Slo-
venije. Dotlej so na tem delu slovenske zemlje
poznali ozemlja, ki so jih določale ali delile fev-
dalne meje, kasneje deželne in državne pa tudi le
začasne razmejitve, nastale ob premirjih po neka-
terih vojnah, ki so se tod odvijale skozi stoletja. 

Meja, ki je po koncu druge svetovne na pod-
lagi dveh mednarodnih sporazumov iz junija 1945
razdelila ozemlje Julijske krajine, je bila posebne
vrste. Imenovala se je po britanskem generalu
Williamu Morganu, ki je predlagal že v začetku
maja 1945 mejo, ki naj bi začasno razdelila zase-
deno ozemlje Julijske krajine. 

Ob razstavi Začasna meja - življenje in hrepenenje v coni A
Branko Marušič: v coni A Julijske krajine (junij 1945 - september 1947)

Cona A in cona B nista bili posledica premirja
na bojnem polju, temveč začasna rešitev nespo-
razuma med dvema zmagovalcema v vojni. Po-
sredi so bile mednarodnopravne uzance, ki so tudi
določale, da suverenost Italije, ki je bila svojevr-
sten poraženec v vojni, nad Julijsko krajino s kon-
cem vojne ni prenehala. Tako sta nastali cona A z
zavezniško vojaško upravo (ZVU) in cona B z
upravo Jugoslovanske armade. Novo mejo med
Italijo in Jugoslavijo naj bi nato prinesla mirovna
pogodba. Na njen podpis je bilo treba počakati 19
mesecev, na njeno uresničenje še dodatnih osem
mesecev, da so lahko v teh dneh, pred 70 leti, slo-
venske in jugoslovanske civilne ter vojaške obla-
sti prevzele oblast nad novopridobljenimi
državnimi ozemlji. To dogajanje pri nas poznamo
kot priključitev Primorske k matični domovini. 

Dne 15. septembra 1947 sta bili po 27 mese-
cih delovanja obe coni ukinjeni. Njuni ozemlji na
zahodu od Morganove demarkacijske črte sta pri-
šli povečini pod Italijo, na vzhodu pa pod Jugo-
slavijo. Mirovna pogodba je z ustanovitvijo STO
ustvarila novi coni A in B, ki s prej omenjenima
conama nimata niti neposredne ozemeljske niti
organizacijske povezave.

Cona A, o kateri govori nocojšnja razstava, je
delovala bolj ali manj v duhu okupacijskega
prava, se pravi, da se je ohranil del italijanskega
pravnega reda, ki pa ni smel biti kadrovsko pove-
zan s fašističnim režimom. Poleg tega so imeli za-
vezniki splošen koncept organizacije lastne
uprave z uvajanjem »indirect rule«. Bilo je veliko
začasnosti, improvizacij in pričakovanja, da more
neurejenost – in lahko rečemo tudi zmedo – rešiti
le nova državna meja. 

Cono A sem doživljal kot otrok. Doživljal
sem jo v domačem okolju, ki je ZVU sprejemalo
v nelagodju, ki je temeljilo – kar je za Primorsko
značilno – na poteku in izkušnjah dolgotrajnega
etničnega italijansko-slovenskega konflikta. Ta se
je kazal tudi tedaj in dobil nove oblike, saj so bili
partizani zmagovalci, a so se zavezniki tesneje

gačno usmeritvijo, kar je kazalo, da so učbenike
sestavljali tudi politični emigranti iz Slovenije, ki
so se zatekli na ozemlje cone A in delovali v ZVU
tudi na drugih področjih. V šolskem letu
1946/1947, ki je bilo zadnje pred priključitvijo, je
spričevala izdala ZVU.

V taki dvojnosti se v coni A ni odvijalo le šol-
stvo, temveč tudi življenje. V primerjavi s pred-
vojnim in vojnim časom je vladalo obilje, ki ga je
s svojim potrošnim ravnanjem ustvarjala bolj
ameriška kot britanska vojska. Življenjski stan-
dard je bil v coni A višji kot v coni B. Cona A je
bila mali kozmos, v katerem je bilo poleg drža-
vljanov Velike Britanije in ZDA mogoče srečati
še Novozelandce, indijske gurkhe pa tudi sloven-
ske izseljence ali njihove potomce, ki so se kot
državljani ZDA borili v ameriških vojaških obla-
čilih. Tu se je prepletalo vse od špijonstva do črne
borze in tihotapstva. Otroci smo uživali v žvečil-
nih gumijih, pili Coca-Colo, medtem ko so starejši
pili pivo v pločevinkah, nekateri smo se privajali
na glasbo Glenna Millerja, bratov Dorsey in Ben-
nyja Goodmana. Glasba je prihajala med poslu-
šalce z vinilnih plošč, ki jih je imela ameriška
vojska. Spoznali smo nove športe, igrali smo no-
gomet z žogami za ragbi in v pogovoru pogosto-
krat rabili danes tako razširjeno besedo okay ali
pa kakšno ameriško kletvico.

V coni A so se kazali prvi učinki hladne vojne,
navsezadnje pa je cona nastala tudi zaradi vojne.
Hlad je vel v odnosu med ZVU in organizacijo
družbe ter oblasti, ki je nastajala pod okriljem OF
že med vojno in se ohranjala tudi v povojnem
času. Vrhovni predstavnik te oblasti PNOO za
Slovensko primorje in Trst je imel okrnjeno moč
in je ostal v Trstu. Za cono B je bilo postavljeno
Poverjeništvo PNOO s sedežem v Ajdovščini.
Zunaj mestnih središč so delovali krajevni odbori
NOO in OF z omejenim delokrogom ob medna-
rodnem organu Slovensko-italijanski antifašistični
uniji (SIAU/UAIS), ki je imela svoje odbore tudi
v nekaterih italijanskih krajih in je delovala za to,

Direktor Goriøkega muzeja Vladimir Peruniœiœ in dr. Kaja Øirok ob otvoritvi v Vili Bartolomei.
Foto David Verliœ
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Razstava Začasna meja v Vili Bartolomei v Solkanu
Vtisi po prvem javnem vodstvu dr. Kaje Širok, avtorice razstave

s strani italijanske historiografije, ter podaja odgo-
vore, kako obe strani interpretirata iste dogodke z
drugačnimi tolmačenji. Razstava se ne osredotoča
toliko na politična ali vojaška vprašanja, temveč
na to, kako je običajni človek, prebivalec tega ob-
močja, doživljal prihod zavezniške vojaške
uprave, kako je z njo poskušal sobivati in sodelo-
vati ter kako je isti mali človek skupaj s somišlje-
niki poskušal dokazati (z demonstracijami), da
mora to območje pripadati njegovemu narodu. 

S podpisom pariške mirovne pogodbe fe-
bruarja 1947 sta ostala samo grenak priokus in
možnost izbire med življenjem na tej ali oni strani

meje. Še naprej je ostajala tudi negotovost ob ča-
kanju na uveljavitev nove, začasne meje. Bela črta,
ki se je sčasoma prelevila v bodečo žico, je postala
meja v noči s 15. na 16. september 1947. Pozneje
jo je zamenjala kovinska ograja, uradna pa je po-
stala šele z Osimskimi sporazumi leta 1975. 

Razstava, ki ob tem, da govori o usodah Slo-
vencev, ne pozablja na krivice, ki so se dogajale
prebivalcem drugih narodnosti, ne želi odpirati
starih ran, ampak celiti naš kolektivni spomin na
kratko obdobje dveh let, ki je za vedno spremenilo
življenja premnogih družin.  

David Kožuh, Goriški muzej

V Vili Barolomei gostuje razstava Začasna
meja, Življenje in hrepenenje v coni A (1945–
1947) avtorice dr. Kaje Širok. Tako Vladimir Pe-
runičič kot avtorica razstave sta na otvoritvi
izrazila zadovoljstvo, da bo razstava, ki je nastala
lani ob obeleženju 70-letnice vrnitve Primorske
matični domovini, leto dni gostovala »doma«. 

Kaja Širok je gradivo za razstavo zbirala v
Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Goriškem
muzeju, Goriški knjižnici Franceta Bevka, Pokra-
jinskem arhivu v Novi Gorici, Narodni in študijski
knjižnici (NSK), državnih arhivih v Rimu in pri
zasebnih zbiralcih. Posebno mesto na razstavi
imajo pričevalci obdobja, ki v okviru dogodkov
med letoma 1945 in 1947 obujajo lastne spomine
na tiste čase in ki jih je avtorica s kolegom Ales-
sandrom Cattunarjem na območju zbirala pred do-
brim desetletjem. Pričevalkam in pričevalcem
Goriške je Kaja Širok tudi posvetila razstavo. 

Razstava opozarja na zgodovinske procese z
roba slovenskega državnega in etničnega ozemlja,
s poudarjanjem fenomena Goriške kot multikul-
turnega prostora, ki je v zadnjem stoletju korenito
spremenil svojo podobo. Z uporabo življenjskih
pričevanj razstava Začasna meja - Življenje in hre-

penenje v coni A zapolnjuje prostor med global-
nim in intimnim, govori o njunem sovplivanju in
vzajemnem (ne)razumevanju, veselju in žalosti,
upanjih, razočaranjih, sanjah in stvarnosti. Pos-
veča se pahljači tematik, ki so opredeljevale 
življenje na Goriškem med letoma 1945 in 1947,
nepristransko in s potrebno čustveno distanco raz-
grinja procese, ki jih je ustvarila začasna meja na
obeh straneh, skozi družinske tragedije, v očeh za-
vezniškega vojaka, s spomini, ki so neponovljiva
in enkratna zgodba, ki se je opredmetila v izjem-
nem fotografskem gradivu, ki pričara prostore
meje v času po vojni. Razstava poudarja veselje
ob koncu vojne in obenem vpeljuje čas negotovo-
sti, strahu ter kratkih veselj, ki jih je živelo prebi-
valstvo ob meji, ko je ta še nosila obeležje
začasnosti.

Kot je povedala Kaja Širok ob prvem javnem
vodstvu v nedeljo, 16. septembra 2018, sta ravno
ti dve leti, ki jima zgodovinski učbeniki včasih ne
dajo dovolj teže, še kako pomembni za dojemanje
zgodovine Goriške in specifičnosti nastanka za-
hodne meje. Obenem razstava postavlja pod vpra-
šaj resnice zgodovinopisja in znanega, ki mu kot
kontrapunkt postavi interpretacijo istih dogodkov

Vse foto David Verliœ

Dr. Branko Maruøiœ na razstavi v Vili Bartolomei
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Na plaži ob Soči
pri Kajak centru

Etno glasbena skupina Prifarski muzikanti,
ki letos slavi trideseto obletnico obstoja, velja
za najboljšo etno skupino v Sloveniji. Prihajajo
iz Fare ob Kolpi, majhne vasice v Občini Kostel.
Začeli so kot spremljevalna tamburaška skupina
za domače folkloriste in po petih letih izdali svoj
prvi plošček. Ohranjajo bogato in raznoliko
ljudsko izročilo, odlikuje jih štiriglasno petje.
Skupino sestavlja sedem članov: Mitja Ferenc
na berdi, kitari in bas kitari (drugi tenor), Valen-
tin Južnič na bisernici (prvi bas), Martin Marinč
na diatonični harmoniki (drugi bas), Toni Obra-
novič na klavirski harmoniki (prvi tenor), Uroš
Obranovič na bugariji (prvi tenor), Jernej Peček
na violini (drugi tenor) in Brane Počkar na braču
(prvi bas). Koncert glasbene skupine Prifarski
muzikanti je bil uvod v krajevno praznovanje v

Solkanu. Prireditev je bila načrtovana na solkan-
skem placu, kar bi etno glasbenemu doživetju
dalo lepo vizualno ozadje,  vendar je zaradi sla-
bega vremena potekala na pokritem kotalka-
lišču. Poslušalci so dobesedno zapolnili prostor
kotalkališča, ki mu nedavno nameščena bočna
zaščita omogoča več intimnosti. Že po prvi
pesmi so Prifarci navdušili vse prisotne, navdu-
šenje pa se je z vsako naslednjo pesmijo stop-
njevalo.  Videti zadovoljne in nasmejane obraze
krajank ter krajanov ob zaključku koncerta,
kljub temu da si je kakšna dežna kapljica utrla
pot skozi streho, je bila nagrada za vse organi-
zatorje in njihov trud, zlasti za komisijo za kul-
turo pri KS Solkan, ki jo vodi Vesna Bašin. 

DK

Novi nagrobni spomenik Majorja
Andreja Komela pl. Sočebrana v Gadcu

obisk Soče in plavanje v njej so se odločili tudi
premnogi Solkanci ter njihovi potomci, ki so se
zaradi službe ali usode preselili v druge kraje.
Navezanost na Sočo nikoli ne ponikne. Za red,
varnost in čistočo so morali obiskovalci poskr-
beti sami. Velika težava še vedno ostaja odprta
kanalizacija, ki priteka iz Solkana, in sani -
tarije ob vrhuncu sezone, ko je na plaži ob
Soči prava gneča. Načrtovana povezava bregov
Soče z brvjo bo še dodatno popestrila dogajanje
ob Soči in njenih bregovih.

Tekst in foto Jordan Kodermac

Dne 9. julija je na šentpetrskem pokopališču
v Gradcu potekala slovesnost v počastitev ma-
jorja Andreja Komela pl. Sočebrana (1829–
1892). Naš rojak, doma iz Solkana in vseskozi
zaveden Slovenec, je bil poklicni častnik. Med
leti svojega službovanja je v slovenščini sestavil
več kot 20 vojaških strokovnih knjig. Zato velja
za utemeljitelja slovenske vojaške terminolo-
gije. Prva izmed njih, Bojna služba, je izšla l.
1872 v Celovcu. L. 1876 je za potrebe nemških
oz. neslovenskih častnikov izdal tudi slovnico
slovenskega jezika, ki je v teoretičnem pogledu
v posameznostih prekašala tedanje slovenske
slovnice. L. 1879 ga je cesar povzdignil v ple-
miški stan; sam si je izbral ime Sočebran. Na
opisano Komelovo delovanje je vplival predpis
tistega časa, ki je določal, da morajo častniki
enot, v katerih je več kot 20 odstotkov moštva
določene narodnosti, obvladati jezik te narod-
nosti. To se je nanašalo tudi na regimente, v ka-
terih so služili Slovenci. 

Na slovesnosti v Gradcu je avstrijska voja-
ška godba intonirala himni obeh držav, mini-
strica za obrambo Andreja Katič je pregledala
enoto avstrijske garde, sledili so govori, za tem
pa položitvi vencev h Komelovemu nagrob-
niku, ki leži ob glavni pokopališki poti. Projek-
tiral ga je arhitekt Marko Lavrenčič iz Vipave.
(Štiri poševno zamaknjene kamnite plošče na
vrhnjem delu nagrobnika ponazarjajo plapola-
nje zastave.) Komelov relief v bronu je delo ki-
parja Mirsada Begiča. Dvojezični napis,
vklesan z zlatimi črkami, je sestavil prof. dr.
Tomo Korošec, avtor v stroki zelo cenjene Ko-
melove biografije (l. 2004). Pobudnik postavi-
tve nagrobnika in koordinator projekta sem bil
podpisani. Njegovo izvedbo je omogočilo Mi-
nistrstvo za obrambo RS. 

Nagrobnik Andreja Komela je tretji v zad-
njem času v Gradcu postavljen pomnik našim
rojakom: najprej so ga postavili jezikoslovcu,
zgodovinarju, etnografu Karlu Štreklju (l.
2014), nato pa februarja letos primariju, kom-

ponistu Benjaminu Ipavcu, k čemur je najbolj
pripomogel prof. dr. Ludvik Karničar z graške
slavistike, od lani dopisni član SAZU.

Omembo zasluži še dvojezična plošča na fa-
sadi palače stare graške univerze v zgodovin-
skem jedru mesta, postavljena v spomin na
Janeza Nepomuka Primca, vodjo najstarejše
stolice slovenskega jezika, ustanovljene l. 1811.  

Za konec predajmo besedo prof. Korošcu.
Spominjam se, da se je l. 1993 srečal z avstrij-
skim  polkovnikom mag. Helmutom Hutterjem
ob njegovem uradnem obisku na slovenskem
obrambnem ministrstvu. Takrat ga je opozoril
na pomen delovanja majorja Komela. Kmalu za
tem mu je polk. Hutter samoiniciativno poslal
»goro fotokopij iz personalne mape majorja Ko-
mela«, ki jo hrani dunajski Vojni arhiv. To je
bila učinkovita spodbuda, da se je lotil pisanja
Komelove biografije. 

Ivan Martelanc       

Na plaži pri Kajak centru pri starem jezu v
Solkanu na Soči se poslavlja uspešna in vroča
sezona. V centru se je poleti odvijalo zelo veliko
dejavnosti. V baru Čolnarna se je gnetlo veliko
mladih in starejših nad gladino Soče ter v nje-
nem hladu preko celega dne in tudi pozno v noč.
Adrenalinski park je obiskalo zelo veliko avan-
turistov, tudi iz zelo oddaljenih dežel. Na reki
Soči so se hladili in sobivali kopalci ter kaja-
kaši. Soča je poleti dosegla rekordnih 20 °C, kar
je omogočalo prijetno kopanje tudi tistim bolj
občutljivim za mraz. Plaža ob Soči je postala
prijetno kopališče kopalcev širše Goriške, tako
iz Slovenije kot tudi z one strani meje. Bar Čol-
narna je popestril poletno dogajanje z zelo
dobro obiskanim koncertom skupine Malibu.

Ostanki nekdanje industrijske cone v Sol-
kanu, porušene med prvo svetovno vojno, še
vedno omogočajo prijetno sončenje na kamnitih
blokih in »parapetu«. Veliki kamniti bloki so
tudi zelo pripravne igralne mize za kvartopirce
v naravi ob valovih reke Soče. V kartanju in pla-
vanju so se medgeneracijsko pomerile štiri ge-
neracije. Rekorder plavanja v Soči je Bruno
Vuga, ki v reki plava že devet desetletij in pravi,
da so Solkanci v času preteklih držav več pla-
vali na »gluštrci«. Med dekleti je rekorderka
Olga Gabrijelčič Bone, ki ni zamudila niti
dneva lepega vremena za plavanje v Soči. Za

V okviru krajevnega praznovanja, v lepem
nedeljskem popoldnevu, je izzvenel že petind-
vajseti koncert sakralne glasbe v baziliki na
Sveti gori. V nagovoru je predsednica KS Sol-
kan, mag. Darinka Kozinc, poudarila, da so pri-
reditve tako zastavljene, da lahko vsakdo od
krajanov in krajank najde nekaj zase. 

»Koncert na Sveti gori pa ne pomeni zgolj
darilo našim krajanom, pač pa tudi opomnik
načrtovalcem goriškega razvoja, kako zelo po-
membna točka je ta prostor, ki bi morala biti
vključena v razvoj verskega turizma, za kate-
rega pa ni bila pripravljena še nobena strate-
gija. Tudi moje neprestano opozarjanje na
pomen Solkana, njegove žlahtne preteklosti, ki
kot ostanek daljne, s pomembnimi dogodki in
ljudmi zaznamovane zgodovine, je biser gori-
škega prostora, si še ni utrlo pot v pravo smer.
Ponosni smo na svoj kraj in ponosni na Sveto
goro, ki kot stražarka bdi nad dolino, v ravan
se iztekajočo Sočo.«

V programu je nastopila sopranistka Gaja
Sorč ob orgelski spremljavi Mirjam Furlan.
Njen čisti in lepi sopran se je izlival v akusti-
čnem prostoru bazilike in obiskovalcem pričaral

lep popoldan. Svojo pevsko pot je začela z obi-
skovanjem pouka petja pri Marjanu Trčku na
Glasbeni šoli Rakovnik, po končani gimnaziji
pa je bila sprejeta na Akademijo za glasbo v
Ljubljani, in sicer v razred Barbare Jernejčič
Fürst. Izobraževala se je tudi pri Charlotte Leh-
mann in Martini Zadro. 

Svoj prvi solistični koncert je izvedla v do-
mačem kraju s pianistko Beato Ilono Barczo,
nato pa je začela sodelovati s filharmonijo
NOVA. Nastopila je tudi s kvartetom saksofo-
nov Evterpa, in sicer na Jesenskih glasbenih ve-
čerih v Bukovici. Z Godalnim kvartetom NOVA
se je decembra 2015 udeležila snemanja oddaje
Dobro jutro na RTV Slovenija in izvedla božično-
novoletni koncert na Mirenskem gradu. Kot so-
listka ob klavirju je nastopila na ciklu koncertov
Glasba z vrtov sv. Frančiška. Poleg tega je v
okviru akademije nastopala tudi že v operi, in
sicer je sodelovala pri projektu Mini opere,
sedaj pa sodeluje v projektu Hmeljarske prin-
cese. Nastopiti bi moral tudi kvartet Quatros, ki
pa se je žal zaradi bolezni enega izmed članov
opravičil.

DK

Koncert na Sveti Gori

Prifarski muzikanti v Solkanu

Sopranistka Gaja Sorœ ob orgelski spremljavi Mirjam Furlan.  Foto Pavøiœ Zavadlav

Foto Franko Koreœiœ
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Solkanske kotalkarice
Na državnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju 2018

Prleøki veœer - prizor iz komedije Kovaœov Stankec. Foto Branko Belingar

Na povabilo Kulturnega društva Slavec in
Turističnega društva Solkan so nas dan po kra-
jevnem prazniku na pokritem kotalkališču ob
solkanski karavli zabavali gostje iz Prlekije.

V osrednjem delu večera smo prisluhnili ve-
seloigri Kovočov Stankec dramske skupine Dru-
štva upokojencev Ivanjkovci. Zanimivost večera
je bila prav v tem, da je v celoti potekal v prle-
škem narečnem govoru. Veseloigro, ki govori o
vaškem posebnežu Stankecu in njegovih peripe-
tijah, so med vmesnimi prizori popestrili vaški
godci Künštni Prleki z domačimi vižami. Pove-
zovalka med prizori je osvetljevala podobo Prle-
kije od vinorodnih dobrot do kulturnih
znamenitosti in nam tako približala pokrajino,
ki nam je najbolj oddaljena, saj če smo Solkanci
na zemljevidu Slovenije v zadnjem delu kokoši,
potem je Prlekija v njeni glavi. Ob koncu je
zbrane poslušalce prevzela vsem znana pesem V
dolini tihi v izvedbi ansambla DU Ivanjkovci
Večno mladi muzikanti in pevskega zbora Dru-
štva upokojencev Ivanjkovci skupaj z poslušalci.

Olga Srebrnič, predsednica KD Slavec, in
Branko Belingar sta goste obdarovala s sliko
Solkanskega mosta, tolminsko salamo in sirom

ter zbornikom Soukan an Sukenci u sukenščini
z zvočnim posnetkom, ki naj gostom približa go-
vorico našega kraja. Gostje pa so se seveda od-
dolžili s domačo žlahtno kapljico in dobrotami
iz Prlekije. Podarili so tudi ročno izdelan KLO-
POTEC, ki nas bo spominjal na obisk in nastop
prijateljev iz Ivanjkovcev.

Prleški večer je privabil kar veliko število
poslušalcev, ki so igralce sproti nagrajevali z bu-
čnim ploskanjem. Predsednica KD Slavec je na-
povedala obisk v Prlekiji za naslednje leto. 

Zaželeno bi bilo, da bi se gledališka skupina
FACE v nadalje odločila za kakšno veseloigro v
solkanskem narečnem govoru, saj je bila edina
igra v domačem govoru Na pupa, ku sə tokà v
režiji in osrednji vlogi Solkanke Zofke Nanut, ki
je vzbudila veliko zanimanja ne samo med Sol-
kanci, ampak tudi v okolici, saj je bila to najpo-
gosteje uprizorjena komedija. 

V zadnjem času pripravlja Solkanec Željko
Humar komedijo v treh dejanjih v solkanskem
govoru; morda bi bila privlačna za skupino
FACE, predvsem, če bo gostovala v Prlekiji.

K. Vuga

Prleški večer
Prijatelji iz Prlekije v Solkanu

Spominœek na zelo uspeøno dræavno prvenstvo Eva, Lana, trenerka Urøka,
Taja, Ema, trenerka Tina in predsednik kluba

Državno prvenstvo v umetnostnem kotalka-
nju za leto 2018 je letos potekalo pod taktirko
Kotalkarskega kluba Renče od petka, 29. 6.
2018, do nedelje, 1. 7. 2018, v kotalkarski dvo-
rani v Renčah. Tekmovalni vikend se je začel v

daljevalo tekmovanje v obveznih likih za sta-
rejše kategorije (kadete, mlajše mladince, mla-
dince in člane). 

Tu se je izkazala Eva Koler, ki je osvojila
tretje mesto v kategoriji kadetinje.

petek z žrebom štartnih številk in uradnimi tre-
ningi za vse sodelujoče tekmovalce.

V soboto zjutraj so se bile prve bitke v ob-
veznih likih za skupine cicibani, mlajši in sta-
rejši dečki in deklice. V skupini mlajše deklice,
kjer je trenutno konkurenca najhujša, se je zelo
izkazala Polona Vižin, ki je dosegla visoko peto
mesto. Popoldne se je začelo s prostim progra-
mom za najmlajše kategorije začetnikov in zače-
tnic, kjer tekmujejo otroci do starosti sedem let.
Tu so se izredno izkazali vsi trije goriški klubi,
ki so zasedli prva tri mesta. Greta Petrin je os-
vojila drugo mesto in le za las ostala brez na-
slova državne prvakinje. Nato so bili na vrsti
cicibani in cicibanke (v starosti do devet let), kjer
je naše barve odlično zastopala Eva Marsič.
Zmaga je odšla v Renče pri dečkih in v Domžale
pri dekletih. Sledila je najštevilčnejša skupina
mlajši dečki in deklice (v starosti do enajst let),
kjer so se z izrednimi koreografijami in zahtev-
nimi tehničnimi prvinami izkazale tudi naše per-
lice Polona Vižin ter Clarissa Petarin. Clarissa
si je z odličnim prostim programom prislužila
vpoklic v reprezentanco Slovenije za Pokal Ev-
rope. 

Sledila je podelitev za najmlajše in svečana
otvoritev državnega prvenstva. Nato so se sta-
rejše kategorije pomerile v kratkih programih. 

Po kratkem počitku se je v nedeljo zjutraj na-

Popoldanski del nedeljskega tekmovanja so
začela dekleta v kategorijah D1 in D2 ter E. Iz-
redno so se izkazale tekmovalke našega kluba,
ki so prikazale brezhibne programe. Taja, Lana
in Ema so s svojimi nastopi navdušile občinstvo
ter trenerje. 

Ema Strgar je odlično koreografijo združila
tudi s tehnično zelo zahtevnim programom in
vse skupaj je zadostovalo za drugo mesto v ka-
tegoriji D1. 

V kategoriji D2 sta tekmovalki našega kluba
izstopali in se zavihteli na sam vrh. Prvo mesto
je osvojila Taja Trop, drugo mesto pa Lana
Strgar. 

Letošnje leto je bilo za naše tekmovalke zelo
uspešno. Po zelo uspešni novoletni predstavi
Pismo dedku Mrazu, ki smo jo tokrat predstavili
v Biljah, smo tekmovalno sezono začeli že
marca s tekmo v obveznih likih. Sledila so šte-
vilna tekmovanja na domačih tleh in v tujini, kot
so Memorial G. Levi in Pokal Gioni v Trstu,
Pokal Renč, Goriška Vrtnica, Pokal Pirueta v
Domžalah ter Memorial Sandre Jakin, od koder
so se naše perlice kar po pravilu vračale s pokali
in priznanji. 

V jeseni naš klub čaka še poseben jubilej, saj
organiziramo že 20. Pokal Perla. Vabljeni na
ploščad zadnji vikend v septembru! 

Roman Anzeljc

Avtor fotografije: Branka Strgar

Turistično društvo 
Solkan

Vabi na Tradicionalen 
POHOD 

PO  BOJIŠČIH SOŠKE FRONTE, 
v soboto 28. Oktobra

Dobimo se na Trgu Jožeta Srebrniča 
(KS Solkan) med 8.15 in 9.00 uri.

Začetek pohoda ob 9.00 uri. 
Pot nas bo vodila po jarkih in kavernah,

zato priporočamo primerno obutev 
in baterijsko svetilko.

Poskrbljeno bo za pijačo in topel obrok na
koncu pohoda, prispevek 6.00 eur.

Vabljeni

V nedeljo 16. septembra je Kotalkarski klub
Perla Solkan pripravil polurno predstavo na ka-
teri je predstavil letošnje uspehe kluba.

Predstava je tudi  uvod v zelo pestro doga-
janje na kotalkarski ploščadi v drugi polovici
septembra, kjer se odvijajo treningi kotalkanja,
začetni tečaj kotalkanja, ob koncu meseca pa bo
kar dvajsetič zapored tradicionalno tekmovanje
v umetnostnem kotalkanju Pokal Perla.

V soboto 29. septembra  vabljeni na kotal-
kališče v Solkanu, ob zaključku leta pa na ču-
dovito zaključno revijo.  

Vabilo

Utrinek iz zakljuœne revije
Foto Roman Anzeljc 

Kotalkarski klub Perla
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Uspehi solkanskih kajakašev
Ob koncu sezone - Kajak klub Soške elektrarne  in Kajakaški center Solkan v letu 2018

Zmagovalke mednarodnega tekmovanja ICF World slalom ranking Solkan, marec 2018

Urøa Kragelj in Luka Boæiœ skupaj s trenerjem Borutom Javornikom na treningu pred 
svetovnim prvenstvom v slalomu: Olimpijska proga Rio de Janeiro, Brazilija

Prav te dni, med oblikovanjem pričujoče šte-
vilke Solkanskega časopisa, se odvija najpo-
membnejša tekma za klubske člane/slalomaše v
sezoni. Po dveh letih se vračajo na olimpijsko
progo v Rio, kjer imajo precejšnje težave z or-
ganizacijo in zagotavljanjem varnosti tekmoval-
cev in obiskovalcev. Naš klub v Braziliji zastopa
pet članov, in sicer Urša Kragelj v kajaku,
Luka Božič v kanuju in Tine Kancler v ek-
stremnem slalomu. Tam bosta tekmovali tudi
Viktoria Wollfghardt in Ria Šribar – prva za
Avstrijo, druga pa za Združene države Amerike,
vendar obe kot članici Kajak kluba Soške elek-
trarne. Zelo blizu uvrstitve je bil tudi kajakaš
Niko Testen, ki pa se mu kljub zelo dobrim re-
zultatom na etapah svetovnega pokala ni uspelo
prebiti v reprezentanco za glavno tekmo sezone.
To samo kaže, kako kvalitetna reprezentanca bo
zastopalaSlovenijo in upravičeno lahko raču-
namo na vsaj eno odličje.

Sezona je bila dolga in naporna tudi za vse
ostale tekmovalce in člane. Tekmovati se je za-
čelo že v začetku marca, končalo pa se bo v sre-
dini oktobra. Tudi letos je bilo medalj in pokalov
veliko. Nejc Žnidarčič je v disciplini spust po-
novno pobiral medalje tako na svetovnih pokalih
kot na svetovnem prvenstvu. Vsekakor moramo
omeniti še Nino Bizjak in Aljo Kozorog, ki sta
klub zastopali na Evropskem prvenstvu in tek-
movanjih za svetovni pokal. V mladinskih in
U23 državnih reprezentancah so nastopali tudi
Sara Belingar, Mija Medved, Neja Vodopivec,
Eva Jeklin, Žiga Taljat, Nejc Polenčič in Tit
Faletič, pri mlajših kategorijah pa je dosežkov
toliko, da bi za omenjanje vseh porabili celo
stran. Uspehom naših tekmovalcev in ostalim
klubskim aktivnostim ter novicam lahko sledite
na spletni strani www.socakajak-klub.si ali pa na
strani Facebook SOCA Kayak RACE Fever.  Po-
novno se lahko veselimo povečanega števila
mladih, ki se vključujejo v redno vadbo kajaka.
Ti so iz krožkov, predvsem pa iz Sončko vega

programa Poletje ob Soči, ponovno sestavili sku-
pino, ki bo nadaljevala z redno vadbo v klubskih
selekcijah. Tudi sekcija Most na Soči ima veliko
otrok, tako da jih je skupaj za več kot en avtobus. 

Klub je letos v Kajakaškem centru  ponovno
organiziral tradicionalna tekmovanja. Začeli smo
že marca s konkurenčno zelo močnim ICF World
ranking tekmovanjem, nato gostili nekaj tekem
mlajših kategorij, v začetku julija izpeljali med-
narodni kamp in tekmovanje ECA Junior Cup z
23 državami in skoraj štiristo tekmovalci. Imeli
smo tudi dve tekmovanji v SUP-u ali stoječem
veslanju, po lanski prisilni odpovedi pa smo iz-
peljali 33. Soško regato in EURO rafting Cup v
sredini septembra. Zaradi visokih vod smo mo-
rali letos odpovedati samo eno tekmovanje. Tudi
lokal Čolnarna je krepko obnovil program. Po-
gosti DJ-večeri in večji koncerti so nekatere zelo
razveselili, druge, žal, pa nekoliko manj. Dobili
smo tudi nekaj pritožb o urejenosti in vzdrževa-
nju prostora, kar bom na tem mestu pojasnil: lu-
kenj na parkirišču zavestno nismo zakrpali, saj
smo v prejšnjih sezonah opazili, da postane tako
urejeno parkirišče poligon za (nevarno) izživlja-
nje z avtomobili. »Zelena« pridobitev pa so trije
novi lipovci, ki so bili zasajeni na parkirišču. Že
drugo leto zapored so obiskovalcem za druženje
na voljo lesene klopi in mize ter večji smetnjaki.
Prav tako so vreče za smeti pritrjene ob reki, kjer
se zadržujejo kopalci. Izpeljali smo tudi dve či-
stilni akciji, vendar se zaradi velike gostote obi-
skovalcev Soče, centra in lokala vedno znova
nabere ogromno najrazličnejših odpadkov. Pri-
tožbe sprejemamo, a hkrati obiskovalce prosimo,
da nam pri vzdrževanju reda in čistoče pomagajo
tako, da pospravijo za seboj. 

V tem letu nas čaka še organizacija Dneva
reke Soče in slovesnega klubskega dne, ki letos
obeležuje 70 let neprekinjenega delovanja. Okro-
gla obletnica si nedvomno zasluži večjo priredi-
tev, na kateri bomo podoživeli uspehe ne samo
minule sezone. 4. novembra bomo gostili še Tek

treh vrhov, ki bo zadnja letošnja javna priredi-
tev. 

Zahteven gorski maraton nameravamo or-
ganizacijsko in programsko letos še nadgraditi.
Ta zaradi zgodovinske note in prepletanja pro-
stora z več funkcijami poteka po stezah Škabri-
jela, Svete gore in Sabotina. Gorsko-tekaška
prireditev bo udeležence popeljala po dobrih se-
demindvajset kilometrov dolgi razgibani trasi,
na kateri bodo plezali skozi kaverne in tekli kar
čez Sočo. Ker pa tek s skoraj 1700 metri višin-
ske razlike ni za vsakogar, se bo poskrbelo tudi
za tiste, ki bodo prišli tekače le spodbujati. Po-
skrbljeno bo za kulinarično razvajanje z do-
mačo hrano in mladim vinom. 

Več o tem dogodku si lahko preberete na
spletni strani www.trail3v.eu , kjer že potekajo
prijave. 

2019 IN NAPREJ
Prihodnje leto bo predolimpijsko in med naj-

boljšimi tekmovalci bo že zaznati napetosti. V
dokaj izenačeni konkurenci se bodo začeli boji
za redka mesta, ki vodijo v Tokio. V Kajakaškem
centru nas poleg tradicionalnih tekmovanj in pri-
reditev čaka še soorganizacija članskega Evrop-
skega prvenstva v spustu med Bovcem in
Kobaridom, v letu 2020 pa bomo v Kajakaškem
centru po letu 2012 ponovno gostili dvojno Ev-
ropsko prvenstvo, na katerem pričakujemo preko
sedemsto tekmovalcev iz šestindvajsetih držav.
Učinek organizacije tovrstnega dogodka se bo
poznal že v naslednji sezoni s povečanim obi-
skom tujih reprezentanc in klubov na pripravljal-
nih kampih in treningih. MONG za leto 2020
obljublja tudi realizacijo povezovalne brvi čez
Sočo pri klubskem objektu.

Andrej Humar, vodja Kajakaškega centra
Solkan

Slovenska mladinska in U23 reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Ivrei, Italija

Tek treh vrhov, Kajakaøki center Solkan                          Vse foto Kajak klub Soøke elektrarne
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mladi brez poklica ne vidijo drugega izhoda, kot
da se podajo na nevarno pot proti Evropi v
upanju na boljšo prihodnost. Tako Francis Ssen-
gendo ne pomaga samo Ugandi, ampak dejan-
sko tudi Evropi, saj mladim ustvarja pogoje, da
ostanejo doma in ne postanejo migranti.

Slovenijo in zamejstvo je oče Francis obi-
skal skupaj z zakonskim parom z Bavarske.
Martina in Axel Reinhart sta se prav tako pred-
stavila župniji in povedala, kako je skupnost
župnij Rauhenebrach zbrala sredstva za šolo, ki
je nastala za pičlih 60.000 evrov, in kako jo bodo
še naprej podpirali do tedaj, ko se bo lahko sama
vzdrževala, kar bo po predvidevanjih že kmalu.
Seveda pa imajo že nove ideje za Ugando.

Več na http://www.pg-rauhenebrach.de/ pod
Ugandahilfe.

MG

Solkansko župnijo je 20. septembra obiskal
duhovnik Francis Ssengendo iz Ugande, ki je z
našim župnikom Jožkom Bricem maševal v la-
tinščini pri solkanski večerni maši. Tako sta sta-
rejšim obnovila spomine na čase pred več kot
petdesetimi leti, ko so bile maše še v latinščini,
večina mlajših obiskovalcev pa je prvič doživela
tako mašo.

Nato je oče Francis, kot ga kličejo, v žup-
nišču z diaprojekcijo predstavil sebe in svoje
delo v Ugandi, kjer vodi poklicno šolo. Vse se
je začelo pred sedmimi leti, ko je prvič na pova-
bilo nemške škofije prišel pomagat skupnosti
župnij na Bavarskem. Od takrat prihaja vsako
poletje za štiri tedne iz Afrike na bavarsko po-
deželje, kjer nadomešča tamkajšnjega župnika v
Rauhenebrachu v času njegovega dopusta, saj ta
sicer skrbi za kar 15 župnij (upajmo, da takšno

pomanjkanje duhovnikov ne bo doletelo tudi
naše domovine). Tamkajšnji verniki pa so očetu
Francisu že kmalu predlagali, da bi mu pomagali
pri kakem humanitarnem projektu v njegovi do-
movini. Iz tega se je rodila poklicna šola St.
Dennis v kraju Nkumba za več kot 100 dijakov,
ki jo je zgradil s pomočjo denarja z Bavarske.
Izobraževanje je dejansko najbolj potrebna
pomoč za Ugando, saj mladi ne morejo najti za-
poslitve, če nimajo poklica. Njegovi dijaki pa po
pridobitvi poklicne diplome takoj najdejo delo
ali si ga sami ustvarijo in dobro živijo. Pokazal
je tudi fotografijo dekleta, ki je najprej diplomi-
rala na fakulteti iz poslovnih ved, a s tako izo-
brazbo ni mogla dobiti zaposlitve. Zato se je
vpisala v poklicno šolo, postala šivilja in ima
zdaj dela na pretek ter dostojno življenje. Sicer

Gost iz Ugande
Oče Francis Ssengendo - vez med Afriko in Evropo

Že nekaj časa poskušam spremljati naspro-
tujoča si mnenja glede solkanske občine in sle-
dim pobudam za poživitev in nov (tudi
gospodarski) zagon Solkana. Govori se o samo-
stojni občini, govorilo in pisalo se je o razvojnih
pisarnah in možnih institucijah, ki bi dale kraju
nove perspektive, nove dejavnosti in razvoj.

Ob takih prilikah imam težave z molče-
čnostjo, nenazadnje zato, ker sem še pred do-
brimi petimi leti videl svojo prihodnost na
Goriškem. Po nekajletnem izpostavljanju in de-
lovanju v imenu napredka sem omagal in ugo-
tovil, da postajam del negibnega, mestoma celo
retrogradno premikajočega se delovnega okolja.
Izkoristil sem priložnost, po dvajsetih letih dela
odšel in zdaj imam težave z občutkom kapitu-
lantstva. V tem smislu bi bilo najbolje, če se
sploh ne bi oglašal…

Na kratko: ne verjamem, da neke pisarne ali
občinski uradi in njihovi nameščenci lahko karkoli
uvedejo in spremenijo, ker je nekaj desetletij ne-
gativne kadrovske selekcije opravilo svoje delo.
Nova Gorica se je iz industrijskega mesta reduci-
rala v upravno-administrativno središče deindu-
strializiranega področja, brez pomembnega in
organiziranega preboja na področju podjetništva,
brez resnega raziskovalno izobraže vanja centra,
brez prave perspektive za trajne poklicne poti. V
takem kraju je  število in kvaliteta služb v prvi
vrsti pogojena s sistemizacijo delovnih mest v
upravi  mestne občine, v službah upravne enote in
zavodov, ki izvirajo iz teh okvirov. Ker ni prepiha
in pretoka ljudi, se zgodi, da smo upravo familia-
rizirali in da tako ustvarjene službe čakajo na
znane naslovnike po strankarskih ali družinskih
ključih, skoraj plemenskih povezavah. Ni priča-
kovati dinamičnosti in inovativnosti pri ljudeh, ki
so na tak način prišli do položaja. Delovno okolje,
iz katerga sem izšel, je bilo in je še vedno lep pri-
mer tega. Na pobude, četudi iskrene in dobrona-
merne, ki podrazumevajo angažma tako vzgojenih

uslužbencev, gledam na podlagi osebnih izkušenj
z veliko skepse. Podjetniška logika je nasprotna
- na prvem mestu je učinkovitost in usposoblje-
nost, kar pomeni, da ugodno podjetniška klima
prinese nova in kvalitena delovna mesta po
ključu uspešnosti in prizadevnosti. Vprašajmo
torej ljudi, ki se prebijajo na podjetniški način in
ki imajo izkušnje s tem, kaj je bitka za ekonom-
ski obstoj ali celo napredek. Vprašajmo podjet-
nike, zakaj so svojo dejavnost preselili v
sosednje občine ali celo preko meje. Kaj bi oni
potrebovali, da bi ostali?

Torej napredka v Solkanu ne more priskrbeti
nek lokalno uperjen ukrep ali lastna občina, pač
pa napredna klima za širše področje, saj je po-
vezovanje na osnovi skupnih ciljev eden teme-
ljev napredka. Za prihodnost Solkana je
uničujoče tisto, kar že danes uničuje Novo Go-
rico ali širšo Goriško. Velja tudi obratno: za
boljšo prihodnost bo pomebno tisto, kar bo po-
zitivno za celo Goriško. Rabimo torej spodbude
in dobre ukrepe za celotno področje (regijo, če
bo regionalizacija sploh kdaj izpeljana). Preprost
primer iz vsakdana: turistični zemljevid se ne
more končati na meji goriške občine. Nasprotno
- sestaviti je treba regionalni mozaik ponudbe. 

V tem smislu so bolj koristni ukrepi, ki po-
cenijo stavbna zemljišča ali  komunalno opremo
poslovnih prostorov ali nekajletni odlog plačila
dajatev po zagonu proizvodnje – torej vsa orodja
spodbujanja podjetništva in vse tisto, kar prite-
gne podjetnike, obrtnike in profesionalce raznih
profilov. Seveda soglašam z namero povzdigniti
Solkansko poslovno cono  v vrhunsko tehnolo-
ško vozlišče. Vendar to ne nastane z dekretom in
ne zraste z besednim zalivanjem. Od občine je
treba zahtevati, da poenostavi vse postopke, ki
bodo odpirali delovna mesta in če bodo stvari
stekle bo nastopil tudi čas delovnih mest zvisoko
dodano vrednostjo.  Občina bi morala biti le olaj-
ševalec in nepristranski regulator, pomaga lahko
s hitrejšim odločanjem pristojnih služb, s stano-
vanjsko politiko, z naprednim izobraževanjem…

Bil sem zelo vesel, ko sem bral o srečanju
podjetnikov z vodstvom goriške univerze in
hkrati grenko ugotovil, da je bilo srečanje  v Aj-
dovščini in da je tudi univerza že napol ušla.
Kdor odpira delovna mesta, ta bo tisti, ki bo za-
držal ljudi na Goriškem (torej tudi v Solkanu).
Kdor bo odpiral kvalitena delovna mesta, ta bo
pripeljal izobražen kader v mesto in regijo -
okvir Solkana je premajhen in morebitna občina
tu ne rešuje ničesar. Igrišče novih generacij je cel
svet in razmišljati je treba v širšem merilu. Zato
ni treba pozabiti na Sočo ali naša mala dvorišča,
a je življenje ob Soči zelo odvisno od gospodar-
skega stanja in kvalitete prostora ob njej. 

Nove  priložnosti, odprte za vse,  pripeljejo
nove ljudi in kraj se bo spet napolnil z življenjem
v najbolj širokem pomenu besede. Verjetno bo s
tem starega in klasičnega Solkana konec, a se bo
kraj lahko pomladil, regeneriral in z vitalnostjo
ostal zvest samemu sebi: kraj izvirnih rešitev z
napredno infrastrukturo, edinstvenih posamez-
nikov s samozavestno držo. Zares bi bilo lepo,
če bi živeli v kraju, ki umno razpolaga s poten-
cialom svojih ljudi, z razkošno preteklostjo krepi
zavest mladih rodov in preudarno izkorišča pro-
storske danosti. Napredek je posledica, ne vzrok.

Napredek ne nastane z magično besedo, je
pa v besedah lahko prepričevalna moč, da je na-
predek dosegljiv in vsem na voljo. Z manjšo be-
sedno igro lahko damo prenovljenemu Solkanu
lepo popotnico.

Sillicanum Valley se lepo in kalifornijsko
sliši, a za besedami mora stati vsebina. In zanjo
so potrebni vsebinski premiki v širšem prostoru.
Solkan bi lahko bil sprožilec tega, vendar le če
bodo akterji preporoda gledali dovolj široko in
dopustili, da bo preporod šel od spodaj navzgor,
z osebnim pogumom in z zahtevo, da se občina
začne odzivati na zelo očitne znake nazadovanja. 

Solkanska občina ne menja ničesar - je le
strukura, ki bi zrasla na tkivu Nove Gorice in bi
mrtvi tek shiranega mesta še podaljšala. Novih
vsebin s tem ne bi bilo, vse bi, ugibam, teklo po

starem. Ob zahodni slovenski meji bi potrebo-
vali sodobno, produktivno in inovativno središče
- tako pa bomo dobili samo nekaj upravno-ad-
ministrativnih službic. Mimogrede – lahko se
vprašamo, koliko bolj krepka bi bila Nova Go-
rica nasproti sestrskemu mestu onstran »neob-
stoječe« meje, če z deljenjem občine ne bi
izgubila Šempetra in Vrtojbe. In kaj šele bi bilo,
če bi Nova Gorica postala to, kar ji je bilo polo-
ženo v zibko - a to so že druge zgodbe… 

P.S.
Ko sem to napisal, sem se izpostavil vsem ti-

stim, ki dvomijo v mojo kredibilnost – češ: odšel
je v Ljubljano in zdaj soli pamet. Res je - odšel
sem, a sem dvajset let  videl svoje poklicne izzive
doma, v prostoru od Alp do morja. Videl sem
svojo profesionalno rast v čezmejnem sodelova-
nju in veselil se dejstva, da živim na stiku dveh
narodov in izkoriščal priložnost razumevanja
dveh kultur. V tem času sem trčil ob številne
omejitve in sumničenja, ki so v prvi vrsti izvirali
iz občutka ogroženosti. Mala skupnost si je
varno zamejila vrtiček, hrbet si je zavarovala z
mejo in novi obrazi in novi prijemi niso zaže-
ljeni. To bo trajalo toliko časa, dokler po pada-
joči lestvici sposobnosti predhodnik ne bo
zmogel izbrati še manj ustreznega in še manj
usposobljenega naslednika. Ko bo skupnost od-
pravila te navade, bo možno začeti na drugačen
način. Medtem bomo izgubljali generacije in to
se dogaja skoraj trideset let. Še več, verjetno
bomo morali pozabiti, kaj je bila Nova Gorica
pred 30 leti. Ponovno bo treba osmisliti sedem-
deset let stare besede, da bomo »zgradili nekaj
velikega, lepega in ponosnega, da bi sijalo preko
meje«. Namreč, ta prostor bo treba premisliti na
novo in brez meje v glavah. To bomo morali
storiti sami. Ljubljano zdaj že poznam in vem,
da so nacionalne teme in nacionalni interes  to-
liko važni, kolikor časa traja pojedina. Pogled z
Grajskega hriba se ponavadi konča na Kara-
vankah, Trojanah in Vrhniškem klancu.

Saša Marušič

Odgovori na anketo

Pogled s strani na prihodnost Solkana

Spoštovani, pošiljam vam odgovor na anketo
objavljeno na prvi strani Solkanskega časopisa,
št. 97 z dne 18. junija 2018. Prosim, da z mojim
mnenjem seznanite tako uredniški odbor tega ča-
sopisa kot člane Sveta  krajevne skupnosti Sol-
kan. Z odgovorom se bom omejil le na tretje
vprašanje ankete, ki se glasi:

Ali bi vam barvna izdaja bolj ustrezala?
Vsekakor, bil je zadnji čas, da se pri kvaliteti

tiskanja Solkanskega časopisa napravi kvalitetni
korak naprej. Ujet je bil zadnji vlak, saj so bile
v zadnjem času številke vašega glasila zaradi ne-
kontrastnega tiska besed (beri sive barve) na
robu berljivosti. Da ne izgubljam besed o nekva-
litetnih reprodukcijah fotografij v sivo beli barvi,
prav tako brez ustreznih kontrastov. Tudi foto-
grafije so bile na meji prepoznavnosti vsebine.

Številka 97 vašega glasila me je zato prijetno
presenetila z novo podobo in kvalitetnejšim ti-

skom. Solkanskemu časopisu se to pravzaprav
spodobi, saj je ta časopis neizmerno bogata za-
kladnica zapisov o življenju v Solkanu kot tudi
zgodovinskih dogodkov, ki so zaznamovali ži-
vljenje v Solkanu. Solkanski časopis je zato naj-
verodostojnejši in edinstven dokument o samem
Solkanu in njegovih prebivalcih. Posebej pa nam
bodo zato hvaležni zanamci, ki bodo nekoč
morda iskali arhivske številke časopisa in rekli
zakaj niso že prej tiskali časopisa v taki kvaliteti.
Zato tudi kot avtor številnih prispevkov v Sol-
kanskem časopisu podpiram željo uredništva po
nadaljevanju tiskanja časopisa v barvah.

Seveda vem, da je to povezano z večjimi
stroški izdajanja časopisa, vendar obstaja spod-
nja meja za kvaliteto, ki jo tak vsebinsko  bogat
časopis prenese. Poti nazaj skoraj ni več. Zato
apeliram na Svet  krajevne skupnosti Solkan, da
podpre prizadevanje uredništva po kvalitetnejši

podobi vsebinsko že sedaj izjemno bogatega ča-
sopisa.

Gorazd Humar

V 97. številki 1001 je uredništvo solkan-
skega časopisa postavilo šest vprašanj, ki se do-
tikajo vsebine, oblike in dostopnosti solkanskega
časopisa. Navedla bom nekaj svojih utrinkov na
ta dolgoletni solkanski trimesečnik, ki se pribli-
žuje jubilejni številki 100.

Časopis je vsebinsko bogat, posega na razli-
čna področja, med krajšimi povzetki sprotnega
dogajanja so daljši, ki odkrivajo zanimivosti iz
preteklosti, kar daje časopisu globljo vsebino.
Bralce je prijetno presenetila zadnja številka, ki
je po dolgih letih zaživela v barvah. Žal je zaradi
barvne variante bilo treba časopis zmanjšati na
16 strani, da ne bi cena presegla obvladljivih

stroškov. Veseli smo lahko, da število piscev na-
rašča, pa čeprav pišejo brez plačila. Pa tudi ured-
nica, ki je odgovorna za ustrezen izbor in
vsebino, in nova lektorica, ki skrbi za jezikovno
dovršenost, opravljata svoje delo za zgolj sim-
bolno ceno.

Upati je, da bo v prihodnje uspelo obdržati
časopis na 20 straneh in v barvni varianti, saj bi
bilo škoda članke krajšati ali izpuščati. Morda
bodo k temu pripomogli tudi krajani, ki se doslej
še niso odločili za prostovoljni prispevek, saj bi
večje število reklam časopis preveč obremenilo.

KS Solkan razpošilja po pošti časopis na več
naslovov izven Solkana, saj je še posebno zani-
miv za tiste Solkance, ki živijo drugje. In njihov
prispevek občutno podpira časopis. Tudi sama
ga odnašam prijateljem in znancem na različne
konce in časopisa se vedno razveselijo.

K. Vuga

Æupnik Joæko Bric z gostom
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Zopet v šolske klopi
Na podružnični šoli v Grgarju je 7 prvošol-

cev pozdravila podžupanja, ga. Ana Zavrtanik
Ugrin, na Trnovem pa 5 prvošolcev podžupan,
g. Marko Tribušon.

Predstavniki MONG so šolam podarili
sveže izdano slikanico goriške avtorice Alje
Furlan Od spodaj navzgor.

Vsem učencem, učiteljem in drugim delav-
cem na šoli želimo veliko lepih trenutkov v šol-
skem letu 2018/19.

Boža Hvala 

Šola v naravi Ankaran Obisk iz Prekmurja

V okviru mednarodnega projekta eTwinning z
naslovom Igre širom Evrope smo konec avgusta
na naši šoli gostili 30 učiteljev in vzgojiteljev
partnerske Osnovne šole Prežihovega Voranca
iz Srednje Bistrice. Projekt bomo skupaj izvajali
dve šolski leti v povezavi z osnovno šolo iz Fin-
ske. Najprej se bo vsaka partnerska šola pred-
stavila, opisala svojo šolo in kraj ter
znamenitosti, nato pa bomo zbirali otroške igre
– tiste, ki so bile v rabi nekoč, in take, ki se upo-
rabljajo danes – ter si jih izmenjali.  
Prekmurskim gostom smo najprej razkazali
svojo šolo in vrtec ob njej, jih pogostili ter po-
peljali peš po Solkanu. Ker je bilo časa izredno
malo, saj so zaradi prometne nesreče na avtoce-
sti zamujali s prihodom, smo strnili ogled svo-
jega čudovitega kraja v najpomembnejše
znamenitosti, kot so Mizarska ulica in delav-
nica, cerkev sv. Štefana in Plac ter naš ponosni
kamniti velikan, ki se bohoti čez reko Sočo. Ker
vemo, da so v Prekmurju poti ravne in površje
drugačne strukture kot pri nas, smo jih vodili po
Poti miru na Sabotin. Skupaj smo si ogledali ka-
verne, muzej in doživeli širni razgled na vse
okoliške hribe, na obe Gorici, Solkan ter druga

V šoli v naravi smo poleg plavanja imeli
tudi različne meritve. Meritve smo izvajali z ra-
zličnimi pripomočki. Merili smo bibavico, tem-
peraturo vode in zraka, delež oblačnosti, smer
in jakost vetra. Za merjenje plime in oseke smo
uporabljali metrsko palico. Za jutranjo oseko je
bilo treba zgodaj vstati, ko se je šele danilo. Za
temperaturo vode in zraka smo uporabljali ter-
mometer, delež oblačnosti smo merili s pro-
zorno folijo z osmimi enakimi prostorčki.

Ker se morje počasi ohlaja, je to vplivalo
tudi na zrak. Čeprav se meritve iz dneva v dan
niso dosti spremenile, smo uživali v merjenju.
Pri merjenju temperature morja nam je učiteljica
dovolila tudi malce zaplavati. Bilo je zabavno.
Po končanih meritvah smo ugotovitve zapisali
na liste, s katerih so podatke lahko ostali učenci
prepisali.

Zala, Zoja, Izabela, Ema, Jana, Ajda, 5. r

slikovita naselja. V poznih popoldanskih urah
smo se poslovili, saj so obiskovalci pot nadalje-
vali proti Bovcu, kjer so prespali in naslednji
dan izkusili še veliko lepih doživetij. Bili so
navdušeni nad našimi kraji in obljubili so, da se
bodo še vrnili. 

Erika Grosar

Skupinska fotografija s Prekmurci pod Solkanskim mostom. Foto Erika Grosar

Na vrhu Sabotina skupina uœiteljic iz Solkana
in Prekmurja. Foto Erika Grosar

Tretjega septembra smo zakorakali v novo
šolsko leto. Učenci in učitelji smo se zbrali na
šolskem igrišču ter se po pozdravu ravnatelja
Marjana Kogoja razporedili v razrede. Manjkali
so le tisti, ki so prvič sedli v šolske klopi. Naši
prvošolci so se namreč skupaj s starši zbrali v
šolski avli in prisluhnili programu, ki so ga za
njih pripravili drugošolci. Pozdravil jih je župan
MONG, g. Matej Arčon. Nato je 46 novih učen-
cev skupaj z njihovimi učiteljicami odšlo v učil-
nice, kjer so ob torti in sproščenem vzdušju
pozabili na tremo. 

V šoli v naravi so nas obiskali solkanski ka-
jakaši, ki hodijo na našo šolo. Učili so nas voziti
kajak, med tem smo se zelo zabavali. Razdelili
so nas v skupine: ena skupina je z voditelji pla-
vala, druga je imela športne igre, tretja pa se je
učila vožnje s kajaki. Najprej so nas po pomolu
spustili v vodo, nato so nas naučili, kako držati
vesla, v katero stran obrniti lopatice in kako za-

veslati. Pokazali so nam obrat v vodi. Ker sem
tudi jaz kajakašica, sem ga poskusila in mi je
uspel.

Nekateri sošolci so se sprva bali vožnje s ka-
jaki, na koncu pa jim je bilo žal, da so se dogo-
divščine s kajakom tako hitro končale.

Julija, 5. r

Obisk solkanskih kajakašev

Piran, staro srednjeveško mesto. V njem so
nekaj stoletij gospodovali Benečani. Ohranilo
se je obzidje in obrambni stolp. Na Benečane
spominja tudi krilati lev, ki je bil na eni izmed
palač. Ogledali smo si Tartinijev trg. Krasi ga
hiša Benečanka, Tartinijev kip in njegova roj-
stna hiša. Tartini je bil znan skladatelj in violi-
nist. Ustanovil je glasbeno šolo, v katero so
hodili mladi glasbeniki iz cele Evrope. Povzpeli
smo se do cerkve sv. Jurija. Zvonik je segal vi-

soko v nebo. Zaščitnika mesta na vrhu zvonika
nismo videli, ker je v popravilu. Videli smo tudi
krstilnico, ki je skupaj z zvonikom ločena od
cerkve. Zazrli smo se v morje, ki povezuje 3
države, Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Ustavili
smo se še pri starem zbiralniku vode, ki jih je
reševal pred sušo. Mesto Piran se na enem delu,
pri Rtu Madona, zajeda v morje. Tam smo si pri-
voščili sladoled.

Lili, Zana, Zara, 5. r

V Piranu

Foto Erika Grosar Foto Erika Grosar
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Jožef Drašček - Pepi Božjak, 90-letnik
Na lep poletni popoldan sva se s Pepitom se-

stala na Bregu v senci košatega jarmulina, ki je
letos zatajil, saj ni dal od sebe niti ene marelice.
Nastal je ən diškorš po sukensko, v katerem je
Pepi obudil vrsto zanimivih dogajanj iz mlados-
tnih let.

Rodil se je kot četrti, zadnji sin, 19. septem-
bra 1928 mami Alojziji in očetu Jožefu Draš-
čeku - Božjaku. Ker je bila domača hiša
porušena, je prijokal na svet v hiši nasproti vile
Nordis. Spominja se, da je bil njegov krstni
boter Gabrijele Grosar ( nono K. Vuga), ki je
kmalu za tem odšel s Pepitovim očetom v Ar-
gentino za kruhom. Dobili so nekaj pisem pa
dve razglednici, žal pa sta se doma izgubili.

Nadimek Božjak izvira iz časa daljnega Pe-
pitovega prednika. Ko je po vasi potekala pro-
cesija, se je za nošenje križa potegovalo kar
veliko krajanov. Končno je nekdo odločil, naj
ga nosi kar božjak, češ da je najbolj pobožen. In
tako je poimenovanje Božjak ostalo do današ-

prav jih je prosil, da bi se med potjo šel domov
preobleč. Druže pa: »Neka te narod vidi, šta si
činio!«

Spominja se tudi bližnje sosede Kaželan-
tarce, ki je morala zapustiti Solkan. Prišli so po
družino ponoči in jih odpeljali z vlakom v no-
tranjost Italije. Slovo je bilo zelo pretresljivo,
vsi so jokali, saj so se kot sosedje dobro razu-
meli.

Med pogovor je Pepi vpletal posamezne
anekdote, tako da sva se kar zabavala.

Trije Placarji sə mjəli ən diškorš. Adən od
njəh, Toni, je njəki povu po soje. Drugi, ki je
čotu (šepal) an je pučasi hodu če an sam, je
reku, da ni blo təkuə, da je blo təkuə an təkuə…
An Toni: »Ja, ja, bo že prou, kar praviš ti, ki
dosti bereš an huədiš če an sam.«

Tata od nega mulota je bol slabo šlišu, zatuə
smu damə zrihtali ən šlušni aparat. An adən od
mulotu je əndən prašu sina: »Ti, ki zdej tata šliši
bujši?« On: »Ma bejži, bejži! Zvičer je udarla
strjəla u hišu an je reku: Naprej!«

Pər Barki na Suəči sə Toni Kurinc an Pepi
mjəli ən barkuən. Ma əndən, kər sə šli dol, da
bi sə uəzili, ga ni blo več tam. Čjə je! Plavali
smo do Podgorə an smo vidli, da je bla barka

njih dni. Ko so Božjakovi domačo hišo leta 1939
popravili, so se preselili vanjo. Okrog hiše so
imeli veliko njivo in brajdo, vsega okrog 4000
m2. Preživljali so se s kmetijo; delo je bilo
ročno, tako da so bili zelo zaposleni, a vsaj la-
kote ni bilo.

Italijansko osnovno šolo je pet let obiskoval
na solkanski šoli, potem se je tri leta strokovno
usmerjal pri Lenassijevih, v dvorcu nasproti ne-
kdanjega kampota. Takoj ko je izpolnil 15 let,
se je zaposlil na Vodovodih v Gorici, kjer je
delal tudi njegov tata Jožef. Ob delu je Pepi obi-
skoval večerno šolo za elektromonterja. Tu je
delal do priključitve leta 1947. 

Spominja se, da je bila pri Ukmarju trafopo-
staja, v kateri je ostalo nekaj materiala še od ta-
krat, ko je delal pod Italijo. Poleg tega so mu v
Gorici dali še ključe od vseh trafopostaj. Po pri-
ključitvi se je namreč za dve leti zaposlil na
DES-u, v Srebrničevi hiši nasproti hotela Sabo-
tin, in ta material je bil še kako dobrodošel. 

Leta 1949 je odšel služit vojaščino v Zemun
k aviaciji, a je po 8 mesecih zbolel za revmati-
čno mrzlico in se je začasno vrnil domov.
Kmalu so ga ponovno vpoklicali in odšel je v
Požarevac v pešadijo, ki je trajala le dve leti. Po
povratku domov se je leta 1951 zaposlil pri Vo-
dovodih na Mrzleku, kjer je delal do upokojitve
leta 1987.

Dnevno so tu načrpali po 15.000 m3 vode.
Avgust Vižin in Pepi Bitežnik sta bila prva, ki

kose drevja, ki so ga na mestih, kjer je bila voda
bolj mirna, z rumpinom cukali na breg. K Soči
je bilo treba iti zgodaj zjutraj, saj je prihajalo dol
veliko domačinov. Ko je Soča kalala (uplah-
nila), je na bregovih bilo ogromno grušča in
peska, ki ga je voda nanesla, in z njim tudi drva.
In takrat so izkopavali drva iz grušča. Tako so
se greli vso zimo, kar ni bilo dano vsakomur.

Pepitova mama Alojzija je prala pri grofu
Nordisu, splakovala pa je v Soči. Pepi je moral
na hrbtu odnašati perilo na Sočo. Včasih pa je
grof hotel, da se splakuje na izviru pri
Baštjənčavih (na začetku poti na Sveto Goro,
kjer so še danes ostaline). In Pepi je naložil pe-
rilo na burelu in ga prevažal do Goriščeka.
Kadar je pihalo, mu je burja cunje odnašala po
Solkanu in dela je bilo dvakrat več.

V Soči se ni smelo loviti rib, a ribiči so vse-
eno skrivaj hodili metat trnke v Sočo. Grof je to
vedel. Nekega dne je videl na sosednjem dvo-
rišču enega od tistih, ki so lovili na črno, in ga
nagovoril: »Signor Gusto, mi porta una pesce
per domani!«

Leto priključitve Primorske k matični domo-
vini je v ta konec udarilo z vrsto neprijetnosti.
Do Soče na jez se ni smelo več, ker so obmejni
pas varovali družeti in kar grobo nastopali proti
tistim, ki so se bližali meji. Otroci so pa še
vedno skrivaj hodili do Soče. Enkrat so ujeli Pe-
pita in ga kar v kopalkah peljali na karavlo,
potem pa na postajo milice, spet v kopalkah, če-

pred jəzəm na suhəm, pər nej hiši. Gospej smo
rekli, da je barka naša an če ju lohkor odpe-
ljemo. Ni govora, tjəla je 200 ljər. Šli smo damu,
ma ponoči smo zaplavali do barkə an naša
barka je pršla nazaj h Barki.

Leta 1960 se je Pepi poročil z Martino
Komel z Grčne, ki jo je spoznal, koso na SGP,
kjer je bila Martina zaposlena, delali občinsko
stavbo. V zakonu sta se jima rodili dve hčeri,
Eda Belingar, zaposlena kot konservatorka na
Zavodu za varstvo kulturne dediščine v enoti
Nova Gorica, in Andrejka, ki živi z družino v
Zaloščah.

Danes preživljata zakonca svoja zrela leta v
miru v domači hiši na Bregu; žena obdeluje kar
obsežen vrt okrog hiše, tako da jim domače ze-
lenjave in sadja nikoli ne manjka.

Pepi pravi, da če bi bil še enkrat mlad, bi
spet delal barke, saj ga še zdaj skomina, ko
gleda kajakaške tekme.

Katarina Vuga

V 85. številki 1001- solkanskega časopisa je
takratni urednik Toni Gomišček objavil obsežen
intervju, v katerem odkriva Pepitovo delovanje
v času NOB.

sta sprejela delo na Mrzleku od Italijanov. Z Ita-
lijo so 1947 sklenili pogodbo za 10.000 m3

vode…
Najlepše spomine ima Pepi na Sočo, saj sta-

nuje v neposredni bližini te prelepe smaragdne
reke. Kot muloti so se radi šli podinače (pota-
pljanje), plavali čez Sočo, pa tudi do Pevmice,
vračali pa so se seveda peš. To so tudi ponovili,
a Pepi je potem največkrat moral pomagati pri
delu na zemlji.

Rad se spominja, kako sta s Tonitom Kurin-
cem izdelovala batele in potem uživala v vesla-
nju po deroči Soči. Starejši Solkanci, kot Lerči,
Vence Kamelčev, so imeli svoje sandoline spra-
vljene pri Pubiti na pompi,kjer se je črpala voda
za lokomotive na postaji. Muloti so si batele
sposojali, a so potem morali odnesti barke last-
nikom.

Od Soče so imeli tudi koristi. Ko sta z bra-
tom Stankotom spala, ju je ob dežju zbudilo
močno šumenje Soče; narasla Soča je nosila

Umrla je Marija Žerjal
(1933 - 2018)

Pokojna Marija Žerjal iz ulice Josipa Ma-
kuca v Solkanu, rojena Velikonja, se je rodila na
manjši kmetiji v Volčah pri Tolminu 8. januarja
1933. Po maturi na tolminskem učiteljišču leta
1952 je bila dodeljena na nižjo gimnazijo v Mo-
kronogu, kjer je učila zgodovino in zemljepis.
Po štirih letih se je vrnila na Primorsko: najprej
na nižjo gimnazijo na Dobrovem, dve leti zatem
v Kojsko, od leta 1959 do 1976 pa je bila zapo-
slena na osnovni šoli v Šempetru. V tem času je
izvedla vrsto hospitacij za učitelje severne Pri-
morske in zamejstva ter za študente Pedagoške
akademije. Leta 1974 se je z družino preselila v
Solkan in istega leta diplomirala na Pedagoški
akademiji, po dveh letih pa je bila sprejeta na
Osnovno šolo Solkan, kjer je bila že naslednje

leto imenovana za pomočnico ravnatelja, kar je
ostala do upokojitve leta 1987. V Solkanu je so-
delovala pri uvajanju podaljšanega bivanja, o
katerem je napisala diplomsko nalogo, in pri-
pravljala seminarje za druge šole na severnem
Primorskem, ki so novo obliko šele pripravljale.
V solkanski šoli je bila tudi tajnica galerijskega
sveta, ki je enkrat mesečno v šolski avli pripra-
vljal razstave priznanih likovnikov. 

Svoj delovni življenjepis, ki ga je skrbno se-
stavila, je zaključila z mislijo: »Veliko izkušenj
– najvišja življenjska šola, a tudi najvišja šol-
nina!«

Že od prvega službenega mesta je opravljala
tudi različne družbene in politične naloge. Med
službovanjem v Solkanu je bila članica občin-
skega IO SIS za šolstvo, občinskega odbora ZK,
komisije za imenovanje Skupščine občine Nova
Gorica in občinskega odbora za verska vpraša-
nja, sodnica porotnica za mladoletne ter kot
predstavnica šole članica solkanskega odbora
SZDL.

Tudi po upokojitvi ni takoj obmirovala. Med
letoma 1988 in 1991 je bila članica UO RK Sol-
kan, od leta 1990 je sedem let vodila solkansko
podružnico knjižnice Franceta Bevka, skoraj
deset let (1993–2002) pa je bila članica uredni-
škega odbora Solkanskega časopisa in za 35 šte-
vilk prispevala vsaj en članek. 

Osem let je bila članica UO Društva upoko-
jencev Solkan, kjer je bila zadolžena za kulturne
dejavnosti, štiri leta pa je delovala v svetu OŠ
Solkan. Tudi kasneje je rada obiskovala različne
kulturne prireditve in solkansko knjižnico.

Prejela je več priznanj: za delo v šoli je bila
leta 1973 nagrajena z redom dela s srebrnim
vencem, leta 1987 pa s priznanjem Občine Nova
Gorica. 

Leta 1987 je prejela priznanje KS Solkan,
kasneje pa tudi zahvalo za delo v knjižnici in
priznanje za delo v odboru Društva upokojencev
Solkan.

Vita Žerjal Pavlin, hči
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Na to vprašanje je težko natančno odgovo-
riti, saj nam je prav o ljudeh, ki so delali na
mostu, ostalo najmanj znanega. Pri poskusu od-
govora na to vprašanje se bom omejil le na grad-
njo Solkanskega mostu med letoma 1904 in
1906. Zagotovo je znano to, da so bile naročnik
del na Bohinjski progi avstrijske državne želez-
nice s sedežem na Dunaju. Po javnem razpisu
za dela na Solkanskem mostu je dela v vrednosti
enega milijona kron dobila gradbena družba z
Dunaja Brüder Redlich und Berger. Vemo tudi
to, da so most projektirali in dela na njem nad-
zirali zgolj inženirji avstrijske narodnosti. Bolj

ljudje, posebej delavci na gradbišču, oblečeni.
O tem bom poskušal podati svoje videnje.

Že po prvem pogledu na ljudi na fotografiji
lahko ugotovimo, da je na njej kar precej žensk
pa tudi otrok. To je dokaj presenetljivo, saj
danes otroci na gradbiščih ne smejo delati,
žensk pa med gradbiščnimi delavci tudi ni najti.
Vendar je bilo pred dobrimi stotimi leti dru-
gače, tudi s stališča varnosti pri delu. Današnji
kriteriji za varno delo so vsekakor bistveno
strožji. Že na prvi pogled vidimo, da na grad-
bišču ni postavljenih nobenih varnostnih ograj,
ki bi varovale delavce pred padcem v globino.

Solkanski most – neznano o znanem
XII. del: Kdo in od kod so bili delavci, ki so delali Solkanski most?

Skupina delavcev na zaœetnem delu mostu s solkanske strani, posneto spomladi l. 1905. Na fotografiji se vidi, da so bili pri gradnji udeleæeni tudi æenske in otroci.

Kljub temu na gradbišču ni bila zabeležena no-
bena nesreča s smrtnim izidom. Edina taka ne-
sreča se je pripetila, ko se je čoln, ki je prevažal
delavce na drugi breg, prevrnil in se je eden
izmed tesarjev utopil.

Kaj nam torej fotografija razkriva in spo-
roča? Vsi moški na gradbišču so nosili klobuke
ali kape. Oblečeni so bili v bele srajce (najver-
jetneje lanene) in večinoma so nosili telovnike,
nekateri tudi predpasnike. Na hlačah vseh je vi-
deti bel kamnit prah, ki nastane pri klesanju in
prenašanju kamnov. Delovnih rokavic takrat še
nihče ni nosil. Le predstavljamo si lahko, kakšno
kožo na dlaneh so imeli taki delavci. Eden izmed
kamnosekov na fotografiji ponosno dviguje kla-
divo nad železni sekač kamnov v drugi roki. Po-
sebej je zanimiva figura geometra, ki stoji poleg
stativa z nivelirnim instrumentom. Njegova na-
loga je bila podajati točne višinske podatke za
mesto vgrajevanja kamnov in določati višine po-
sameznih točk na konstrukciji mostu. Naj
dodam, da so takrat merili višine posameznih
točk že z več kot milimetrsko natančnostjo. Vi-

šine je geometer prenašal s pomočjo geodetskega
nivelirnega instrumenta na stativu in merilne
letve z višino štirih metrov, ki sta jo prenašala
njegova mladoletna pomočnika (stojita desno od
pokončno stoječe letve). Geometer se je od de-
lavcev razlikoval po tem, da je nosil v žepu te-
lovnika uro z verižico, kar se na fotografiji lepo
vidi. Povsem desno na fotografiji stoji človek, ki
nima delovne obleke. Oblečen je v toplejši su-
knjič in je skoraj zagotovo bodisi delovodja bo-
disi vodja del na tem pristopnem delu mostu.
Vidimo tudi, da je bilo pri delih angažiranih kar
nekaj mladoletnih oseb, fantov v starosti med 14

zagotovo tudi dečki, zaposleni kot pomožna de-

lovna sila na mostu.

Fotografija je bila posneta na platoju pred za-

četnim delom mostu na levem oziroma solkan-

skem bregu Soče, na katerem je bila zgrajena

stražarnica s čuvajnico. Danes čuvajnice in tudi

platoja ni več. Na fotografiji se vidi gradnja

nekaj prvih od skupno šestih malih lokov pri-

stopnega dela mostu. Na tem delu gradbišča so

najprej pohiteli z deli, da so po delovnih tirih na

njem nekaj mesecev kasneje dovažali kamnite

kvadre za gradnjo kamnitega loka. Gradnja loka

pestra pa je zagotovo bila narodnostna struktura

delavcev na mostu, podobno kot je bila pestra na

celi trasi bohinjske železnice. Na žalost nam ni

povsem znana narodnostna struktura delavcev na

mostu – morda se bom kdaj dokopal tudi do teh

podatkov.

Med vsemi fotografijami, nastalimi v času

gradnje in ki jih poznam, se je ohranila le ena

sama, ki nam nekaj le pove o delavcih in, kot

bomo videli, tudi o delavkah na mostu. To je fo-

tografija, ki jo je naredil goriški fotograf G. B.

Mazucco leta 1905. Črno-bela fotografija sku-

pine ljudi, ki so delali na mostu, je po moji oceni

glede na posamezne faze poteka del nastala nekje

zgodaj spomladi leta 1905, najverjetneje aprila

1905. To obdobje sem določil glede na stopnjo

izvedenih del in po vegetaciji, ki še ni začela po-

vsem zeleneti. Tudi sodeč po oblekah delavcev

to ni bil več čas zimskih temperatur. Fotografija

izredno fine zrnavosti in zato visoke ločljivosti

je še posebej zanimiva predvsem z etnološkega

stališča, saj nam veliko pove o tem, kako so bili

in 16 let. Tudi oni so nosili telovnike, na glavi

pa so imeli deške kape. 

Na fotografiji posebej izstopa skupina mlaj-

ših delavk. To so bile skoraj zagotovo dninarice,

po vsej verjetnosti domačinke iz Solkana ali bliž-

nje okolice. Oblečene so bile v dolga krila vse

do gležnjev, čez krilo pa so imele privezan pred-

pasnik. Vse so imele na glavi ruto, na katero je

bila na vrhu pripeta odebeljena podlaga iz pre-

pletenega blaga (ljudsko imenovana svitk) za

prenašanje tovorov. Ena izmed deklet na takem

podstavku nosi lesen škaf. Ženske so tako

opremljene predvsem nosile razne tovore po

gradbišču in opravljale torej kar težka fizična

dela. Na glavi so prenašale pesek za vezno malto

med kamni, cement za izdelavo malte, posame-

zne manjše kamne, izpod rok kamnosekov pa so

pobirale kamniti drobir, ki so ga uporabljali kot

polnilni material pri mostni konstrukciji. Delo

teh deklet zagotovo ni bilo lahko, je pa to bil

eden izmed redkih možnih dodatnih zaslužkov,

čeprav zelo skromnih. Iz lokalnega okolja so bili

Vabilo k sodelovanju

Vse bralce Solkanskega časopisa vabimo
k sodelovanju. Če kdorkoli prepozna na fo-
tografiji svojega nonota ali nono ali ve kaj
več o ljudeh, ki so delali na mostu, naj to
sporoči na elektronski naslov:

gorazd.humar@gmail.com.

Dobrodošli so kakršnikoli komentarji,
vezani na gradnjo mostu, ali novi podatki.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni v tem
glasilu.

Uredništvo

se je začela 8. junija 1905.
Dragocena fotografija iz leta 1905 je polna

sporočil o razmerah na takratnem gradbišču in
ljudeh, ki so most gradili. Ko bi le dobili še kaj
več podobnih fotografij.

Gorazd Humar
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V spomin računalnika shranjujem fotogra-
fije Solkana in njegove okolice. Fotografski
posnetki niso več razglednice in raznolike slike
z belimi nazobčanimi robovi, razmetane v kar-
tonastih škatlah ali starih kovčkih, spravljenih
na omarah v spalnicah in na podstrešjih, temveč
le digitalne datoteke v virtualnih mapah. V sto-
tih letih se je korenito spremenil način fotogra-
firanja in predvsem odnos do vsebine
posnetkov. Stari mojstri so veliko časa porabili
za kakovostne posnetke in še posebej za labo-
ratorijsko izdelavo in povečavo fizičnih kopij iz
negativov ali diapozitivov. Današnji fotoaparati
in pametni telefoni pa vsakomur omogočajo
skoraj brezglavo fotografiranje, brez miselne in
čustvene povezave do fotografiranih trenutkov
svetlobe ter prizorov.

skelet, ki se plašno ozira v zeleno modrino, da
bi v lastni drobni senci našel vsaj malo opore.
Vzporedno z reko se je v pobočje pozelenelega
Sabotina vrinila kolesarska steza, ki je speljana
dobesedno mimo Solkana, zanimivega starega
jedra z umetelno fontano na glavnem trgu, spo-
menika NOB in obeležja mizarstvu, pokopa-
lišča in vojaškega pokopališča pod njim, Vile
Bartolomei z muzejskim poslopjem, turistične
pisarne in muzejske razstave Stara mizarska de-
lavnica in ne nazadnje mimo Solkanskega
mosta, brez pametnega počivališča z razgledom,
ki bi si ga velikan zagotovo zaslužil. Še več, do
muzeja, info turistične pisarne in poti mimo po-
kopališča do platoja pri mostu ni usmerjena no-
bena označevalna tabla, le redki vztrajni turisti
hote zaidejo v to smer, Solkanci pa molče ča-

znanosti in krajanov z zdravo logiko, na žalost
pa je v političnih formacijah in klikah z oportu-
nističnimi nameni, ki odločajo o projektih,
zgnetena kopica ljudi, ki ne sodijo tja, ampak na
koncu presodijo in dosodijo v imenu vseh kra-
janov.

Tako so na 65. strani Trajnostne urbane stra-
tegije suhoparno in v slogu bivše totalitarne
države zapisani ukrepi, ki zvenijo povsem uka-
zovalno, na primer:

7.3.1. Ukrep 3.1. Urejanje vitalnih javnih
mestnih prostorov 

Opis ukrepa: Ustrezno urejeni vitalni pro-
stori mesta, kot so trgi, parki, ploščadi, igrišča
in večnamenski objekti, omogočajo (naključno)
srečevanje ljudi, druženje in dostop do različnih
kulturnih, družbenih in prostočasnih vsebin ter
povečujejo socialno povezanost in utrip mest-
nega središča in subcentrov. 

Namen ukrepa je z manjšimi ureditvami po-
večati dostopnost, funkcionalnost in privlačnost
javnih odprtih in zaprtih prostorov, predvsem v
subcentrih Solkanu, Kromberku in Rožni Do-
lini. V času priprave TUS so bile s predstavniki
KS že prepoznane nekatere potrebe. 

Izvedba: Za izvedbo ukrepa je odgovorna
MONG v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.
Pri načrtovanju posamičnih ureditev se vključi
lokalno prebivalstvo. Ukrep se vsebinsko pove-
zuje tudi z ukrepom namenjenem razvoju ur-
bane kulture in pobudam sosesk. 

Prednostne aktivnosti: 
- Solkan: razvoj območja Karavla, ureditev

urbane opreme in javnih prostorov v starem
delu naselja 

- Kromberk: ureditev večnamenskega pro-
stora za druženje, igrišče in mobilnostni
center 

- Rožna Dolina: ureditev dostopa do parki-
rišča 

- Ureditev tržnega prostora s pokrito tržnico 
- Druge manjše ureditve 

Iz zapisanega izvemo, da je območje ka-
ravle prednostno, da naj se uredi urbana oprema
in javni prostori v starem delu naselja. 

Ukrep se navezuje še na ukrep razvoja ur-
bane kulture. Kaj to dejansko pomeni, še hudič
ne bi točno vedel, res pa je, da ne znam brati bi-
rokratskih sopomenk, pa tudi Google Translate
je zatajil pri izbiri jezika. 

Boli pa me naslednja vrstica, kjer je raz-
vidno, da v Kromberku, ki šteje bistveno manj
prebivalcev – okoli 2000 – urejajo večnamenski
prostor za druženje. Očitno iz naše Krajevne
skupnosti ni bilo nobene pobude o tako potreb-
nem in zaželenem večnamenskem prostoru, o
ureditvi prostora na platoju pod Solkanskim
mostom, kjer je že nameščena sicer ne urbana,
ampak podarjena oprema za brezžično omrežje
in spletno kamero s pogledom na most z več kot
22.000 ogledi. 

Edina možna razlaga je, da smo bolj severno
od Kromberka navajeni na burjo in mrzlo Sočo,
zato ne potrebujemo zaprtih prostorov za prire-
ditve, razstave, predavanja in zbore krajanov. 

To lahko mimogrede opravimo na kotalka-
lišču, kjer je zares zračno, ne potrebujemo stroj-
nih klimatskih naprav in scenskih luči, saj nas
lep sončni zahod osvetli in pogreje, v primeru
dežja pa se bolj skupaj držimo, mimoidoči pro-
met pa nam ob prireditvah brezplačno ponuja
zvočno podlago.

Ne vem, kdo si v tem primeru zasluži neza-
dostno oceno: krajani, svet KS, trajnostna 
urbana strategija ali jaz, ker sem preveč občut-
ljiv in nezadovoljen s ponujeno urbano kulturo. 

Spet se zazrem v barvno fotografijo današ-
njega Solkana. 

Nevihtni oblaki se zbirajo nad solkanskim
poljem, drobne kapljice jesenskega dežja se dru-
žijo v debelejše in z vetrom v mislih udarjajo na
prosojno zaporno steno kotalkališča.

Zaželim si, da bi se spremenile v debela zrna
toče, ki bi razblinila to vibrirajočo, ne preveč
estetsko opno, ki kot v posmeh služi za zaodrje
na prireditvah.

Bližajo se lokalne volitve in zagotovo bom
dobro premislil, komu bom podaril izpolnjeno
glasovnico – na žalost so nekateri ponavljajoče
že izbrani.

Še zadnji pogled na fotografijo, preden s kli-
kom zaprem datoteko. Na misel mi je prišla
anekdota z japonskimi turisti, navdušenimi nad
vožnjo z muzejskim vlakom po Bohinjski progi.
Ob vprašanju, ali je bila muzejska lokomotiva
črne barve z rdečimi robovi in dimnikom, je sle-
dil odgovor: »Ne, ne, naš muzejski vlak je bil
rumene in rdeče barve in sestavljen iz dveh va-
gonov. Na postajah, kjer ni noben vstopil ali iz-
stopil, pa je železničar z oficirsko čepico mahal
z loparjem v slovo.«

Miran Brumat

Včasih si ob spominu na nekoga in zanimivo
doživetje še kako rad brskal po fotografijah, v
roki si  obračal in si približeval sliko v želji, da
bi še bolj podoživel tiste trenutke. Na video mo-
nitorju pa danes v nekaj sekundah preletiš na de-
setine fotografij, če jih še lahko tako imenujemo,
in včasih se ti zdi, da so pretemne ali presvetle
in hipoma jih lahko brezsrčno popraviš z nekaj
potezami miške v programu za editiranje.

Tudi najstarejše fotografije na steklenih
ploščah ali nalepljene na debelejši karton, spre-
menjene v digitalno obliko, še zdaleč ne odra-
žajo občutka, da so bile nekdaj fizični predmet
in sam po sebi že časovna kapsula. V roki si tako
imel častitljiv dokaz, da se je prikazani prizor
res zgodil pred toliko in toliko leti, kar je potr-
jevala tudi porumenelost papirja z madeži in
zapis datuma.

Iz arhiva sem tako na namizje potegnil dve
datoteki. Obe prikazujeta veduto Solkana, pos-
netega z roba Prevala, kjer je krasen pogled na
Solkanski most, reko Sočo in poseljeno pokra-
jino, ki se v daljavi prelije v nižino do vznožja
okoliških hribov. Če si pravi Solkanec, takoj
ugotoviš, da je med njima minilo več kot stole-
tje, še najlažje s štetjem obokov kamnitega ve-
likana.

Igraje se zapleteš v iskanju prikazanih razlik,
od mosta do vijugaste proge, ki vodi do želez-
niške postaje, levo nad njo Kapela in vzpetina z
goriškim gradom. Črno-beli vinogradi in polja
se širijo proti Gorici, na mestu opekarne, frnaže,
se zgradbe na pogled stikajo, ni prepričljive lo-
čnice med mestom, ki je zraslo na solkanskem
polju, in mnogoterimi strehami opečnate barve
predmestja. Perspektiva pogleda na barvno sliko
nas prelisiči, saj mislimo, da je Solkan večji od
novonastalega mesta. Za železniškim mostom je
nastal cestni viadukt, ki vodi od solkanskega po-
kopališča proti Brdom. Od tu se zdi kot suhljat

kamo, da se bo kaj premaknilo. Morda bo nado-
budni kipar ali vsaj kamnosek iz skalnate gmote,
ki se je čudežno prikotalila iz kamnoloma in že
nekaj let nemo ždi ob razpotju stare in nove
Soške ceste pri ležečem policaju, izklesal roko
z iztegnjenim kazalcem, morda s polovičnim
palcem za mizarski muzej, še bolj verjetna pa bo
varianta z iztegnjenim sredincem.

To potrjuje tudi vpogled v Trajnostno urbano
strategijo Nova Gorica 2020, ki je objavljena na
spletni strani Mestne občine Nova Gorica. Sol-
kan je na 90 straneh analize omenjen premalo-
krat. Že res, da se strategije pripravljajo bolj za
usklajevanje in so pisci bolj prepisovalci ter vna-
šalci nekaterih statističnih podatkov brez kon-
kretnih vizij. 

A vendar se sprašujem, ali so bili krajani
Solkana kot najštevilčnejša primestna skupnost
s 3200 prebivalci res vključeni v raziskavo ozi-
roma ali so se njihovi predstavniki v svetu Kra-
jevne skupnosti posvetovali z bazo ali so le
nemo in brezvoljno pritrjevali objavljenemu do-
kumentu. Iz pregledovanja strategije razberemo
nekaj podatkov o ničkolikokrat spremenjenih
idejnih zasnovah za območje Soških vil, za-
hodno solkansko obvoznico, degradirane cone
ob Prvomajski cesti, livarno, kamnolom, zeleni
pas zahodnega brega Soče, kjer naj bi od Kajak
centra zgradili brv za kolesarje in pešce, ki se
spet navezuje na omenjeno kolesarsko stezo. Po-
datek je s spletne strani MONG, Projekti v iz-
vajanju, kjer piše, da naj bi za 600.000 evrov do
leta 2020 postavili t. i. pašarelo ob že porablje-
nih 4,5 milijona in več evrov za 9,3 km steze. 

V obraz ti navržejo, da saj je 85 % prispe-
vala Evropska skupnost. Ali res ne znamo pora-
biti ponujenega denarja za projekte, ki so nujni
za gospodarski in infrastrukturni razvoj našega
kraja? Verjamem, da ideje imamo, v Solkanu je
niz dobrih arhitektov, tudi doktorjev tehničnih

Jani Brumat – nevihtni oblaki nad Solkanom

Saøo Batiœ – fotomontaæa: Solkansko polje nekdaj in kamnolom

Mnenje
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Prva žičnica (1940 - 1943)
Zamisel, da bi zgradili žičnico na Sveto

Goro, se je porodila ob obisku Mussolinija v
Gorici leta 1938. Predvidevali so, da bo investi-
cija rentabilna, saj je svetišče obiskovalo okrog
sto tisoč romarjev in turistov na leto. Žičnico je
projektiral gospod Franz Gnadlinger iz Bolzana.
Gradbena dala je izvedlo podjetje Mattiroli, ki
je leta 1928 obnovilo porušeno baziliko po na-
črtih arhitekta Silvana Baricha iz Trsta. Investi-
tor je bilo avtoprevozniško podjetje Ribi &
comp., ki je imelo tudi koncesijo za mestni in
medkrajevni potniški promet. 13. avgusta leta
1940 je žičnico odprl minister za promet v itali-
janski vladi gospod Host Venturi. Do spodnje
postaje žičnice je vozil avtobus št. 3 podjetja
Ribi, ki je pred tem vozil na progi Gorica (Trav-
nik) – Solkan (Plac).

Žičnica (teleferika) je imela dve kabini sre-
brne barve za 24 potnikov, vozila s hitrostjo 25
km na uro, do vrha je trajala vožnja 6 minut.
Enosmerna vozovnica je stala 7 lir. Dnevni ča-
sopis za primerjavo je takrat stal 30 centesimov.

Časopis Il Gazzetino je 10. aprila 1940 za-
pisal, da poseduje Italija 21 žičnic in da bo ži-
čnica na Sveto Goro najmodernejša v Evropi.
Žičnica je obratovala do pozne jeseni leta 1943,
ko je bila zaradi vojnih razmer poškodovana.

Povojna žičnica (1968 - 1974)
Po pripovedovanju vodje gospodarsko-ra-

čunskega sektorja Stanka Draščeka - Božjaka na
Avtoprometu Gorica se je zamisel za ponovno
izgradnjo žičnice porodila pri Niku Kavčiču,
predsedniku združenja bank Slovenije. Ta se je
posvetoval s predsednikom skupščine občine
Nova Gorica Jožkom Štrukljem, ki je predlagal
izgradnjo direktorju Avtoprometa Gorica Sta-
netu Štoku.

Ravno te dni mi je Štefan Cigoj, takrat se-
kretar občinske konference ZK Nova Gorica,
pripovedoval, kako je šla delegacija z obvesti-
lom o nameravani gradnji k patru gvardijanu na
Sveto Goro. V delegaciji sta bila še Jožko Štru-
kelj in Stane Štok. Pater jim je rekel: »To, kar
vam ponujamo, ne prihaja iz srca, ampak….«
Jožko Štrukelj je nato nameraval vstati, pri tem

Gondolska žičnica na Sveto Goro

prostorov in parkirnih mest za obširen vozni
park na Paludah.

Leta 1992/93 je Gostinsko podjetje Okus, ki
je gostovalo v restavraciji na Sveti Gori, poskr-
belo za dokončno odstranitev vlečnih in nosilnih
vrvi žičnice in nosilnega kovinskega stolpa na
Prevalu. Po predračunu, ki ga je izdelalo podje-
tje Soško gozdno gospodarstvo, so bili stroški
razgradnje ogromni in jih podjetje ne bi moglo
pokriti. Tako so se odločili, da predajo razgrad-
njo privatnemu obrtniku, ki bo s prodajo mate-
rialov pokril stroške. Obrtnik je nekaj vlečnih
žic prodal v Trento za izdelavo visečih mostov
ipd. Nosilne vrvi je razrezal na meter dolge
kose, nosilni stolp pa razstavil in vse to prodal
kot odpadno železo, da je tako pokril stroške.

Gostinsko podjetje Okus, ki mu je pripadala
tudi zgornja postaja žičnice, je le-to prodalo
Frančiškanskemu samostanu Sveta Gora. Po-
staja je samevala, dokler niso bratje frančiškani
ob podpori donatorjev na tem mestu zgradili in
leta 2002 odprli Mladinski dom TAU. Dom so
oskrbovale in skrbele za duhovno vsebino
manjše sestre sv. Frančiška, in sicer do izgradnje
Družinskega centra na Sveti Gori.

Spodnja postaja je bila preurejena v disco-
klub do leta 1980. Od leta 1980 do 1990 je
spodnjo postajo podjetje Avtopromet Gorica od-
dalo v najem trem podjetnikom za razne dejav-
nosti. Leta1990 se je podjetje APG razdelilo na
pet samostojnih podjetij, na katera je bilo raz-
deljeno premoženje. Spodnja postaja je bila do-
deljena Tovornemu prometu, ki je zgradbo
kasneje prodalo. Danes so ti prostori preurejeni
v prestižno restavracijo Primula z enkratnim po-
gledom na Solkanski most. 

Investicijo v žičnico na Sveto Goro so omo-
gočile pridne roke šoferjev, ki so s svojim tež-
kim delom ustvarjale dohodek podjetju. Ne
smemo pa zanemariti dejstva, da je ta investicija
za nekaj časa upočasnila vlaganje v sodobnejšo
obnovo voznega parka.

Katarina Vuga

*Povzeto po zapisih Andreja Černeta, ki je
vodil gospodarsko-računski sektor na Avtopro-
metu Gorica, in Olge Zavrtanik Vidic, ki je zago-
varjala seminarsko nalogo o izgradnji žičnice na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani 1. marca 1969.

Prva æiœnica na Sveto Goro.  Foto iz arhiva Andreja Œerneta

pa rekel, da nimajo tu kaj iskati. Pater gvardijan
pa je nadaljeval: »Niste me pustili dokončati,
hotel sem le povedati, da prihaja vino iz naše
kleti in ne iz srca«. Sestanek je tako minil v pri-
jetnem vzdušju. Patri so postavili le pogoj, da
v predvidenem gostinskem lokalu na Sveti Gori
ne bo igralnice ali nočnega bara.

Ekonomski elaborat je izdelal Milan Detela,
dipl. ekonomist, profesor na Srednji ekonomski
šoli v Ljubljani. K izdelavi študije je bil vabljen
v Ljubljano vodja gospodarsko-računskega sek-
torja Stanko Drašček. Po prihodu iz Ljubljane
mi je rekel: »Dreja, kompas (šestilo) rjəši use.«
Profesor je namreč na zemljevid Slovenije in
severnega dela Italije narisal s pomočjo šestila
tri kroge različne velikosti s centrom na Sveti
Gori. Izračunal je, koliko prebivalcev prebiva v
vsakem krogu in koliko procentov od teh se bo
podalo enkrat, dvakrat, trikrat… letno na Sveto
Goro. Tako je dosegel potrebno število korist-
nikov žičnice, kar naj bi opravičilo rentabilnost
naložbe. Naj navedem še ugotovitev računovo-
dje firme Ribi v Gorici. Ko mu je Stanko Draš-
ček omenil nameravano izgradnjo, je podvomil
o upravičenosti izgradnje in rekel, da se časi
spreminjajo. Podjetje Ribi ja namreč zgradilo
žičnico med vojno, ko so romarji zelo pogosto
hodili na Sveto Goro molit k svetogorski Ma-
riji, da bi se njihovi sinovi – vojaki vrnili čim
prej domov s številnih bojišč v Afriki, Rusiji,
Grčiji, Jugoslaviji in drugod. Čeprav kratek čas,
je bila takrat žičnica rentabilna.

Celotno strojno opremo nove povojne ži-
čnice je projektirala, izdelala in montirala
tvrdka Ceretti & Tanfani iz Milana. Uvoznik
opreme je bilo podjetje Metalka Ljubljana, ki
jo je kasneje vodil direktor Jožko Štrukelj.
Gradbena dela je opravilo podjetje SGP Gorica
po načrtih Slovenija projekta. Nadzornik grad-
benih del je bil upokojeni dipl. ing. gradbeni-
štva Stepančič. Ker je bila predvojna spodnja
postaja preurejena v stanovanjsko hišo, je bilo
potrebno novo postajo zgraditi malo višje. 

Pepi Drašček Božjak se spominja, da je bila
v bližini na južnem pobočju griča ogromna
skala – osamelec, na katero so Italijani po prvi
svetovni vojni pritrdili bronasto tablo z napi-

som: »Da qui partirono gli arditi dell’ Batta-
glione dell’ diavolo alla conquista dell’monte
San Gabriele.« (Od tu so odšli predrzneži Hu-
dičevega bataljona osvajat hrib Škabrijel). Tabla
je kmalu izginila, saj so jo pobiralci starega že-
leza takoj unovčili. Ker je bil osamelec v napoto
tudi ribiški družini, ki ima v neposredni bližini
ribogojnico, so ga razstrelili.

Nova žičnica se je začela graditi septembra
1967 in je bila odprta 15. avgusta 1968, prav na
praznik Marijinega vnebovzetja. Gneča ob ži-
čnici je bila ta dan nepopisna, saj so morali ro-
marji čakati več kot dve uri za vzpon, podobno
je bilo po koncu maše ob povratku. Velika po-
manjkljivost je bila, da na Sveti Gori takrat ni
bilo gostišča, ki je bilo sicer v načrtu; tu bi se
romarji ustavili in čas povratka bi se bolj razpo-
redil. Pa tudi zaslužka ne bi manjkalo.

V prvih dveh mesecih obratovanja je bilo
voženj z žičnico neverjetno veliko, našteli so
kar 26.282 potnikov, temu primeren je bil tudi
dober zaslužek. Veliko romarjev je prihajalo iz
radovednosti, kasneje pa je obisk začel počasi
upadati.

Nova žičnica je imela dve kabini rdeče barve,
vsako za 35 potnikov. Vozila je 32 km na uro in
prispela na vrh v petih minutah. Enosmerna vo-
zovnica je stala 9 dinarjev. Za primerjavo cene s
predvojno žičnico naj navedem, da je izvod dnev-
nega časopisa Delo stal takrat 50 par.

Ko sem v Goriški knjižnici listal osrednji
slovenski časopis Delo iz tistega časa, sem
zaman pričakoval podatek o odprtju žičnice, da
bi iz njega izvedel še kako podrobnost. Investi-
cija preko 8 milijonov novih dinarjev je bila za
Slovenijo manj pomembna. Primorska je bila za
Ljubljano vedno manjvredno obrobje. Na-
sprotno pa so Primorske novice sproti obveščale
bralce o poteku izgradnje, poskusnega obrato-
vanja in odprtja.

Sklep o prenehanju obratovanja žičnice je
prišel konec leta 1974 ob ugotovitvi, da poslo-
vanje žičnice ni rentabilno in da bo potrebno čez
čas zamenjati nosilne vrvi. Ta ugotovitev je pri-
šla po prihodu novega direktorja Avtoprometa
Gorica gospoda Petra Vilharja. Ugotovljeno je
bilo, da so delovni prostori in parkirna mesta v
Solkanu zelo utesnjeni in da bo potrebno razmi-
sliti o širitvi podjetja. Podjetje je imelo takrat že
kupljena zemljišča za izgradnjo novih delovnih

Foto iz arhiva Olge Zavrtanik Vidic
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ISKRENA – literarni prvenec Zarje Trkman

Pot do Iskrene 
V trenutku, ko so nastajale te vrstice, je bila

vsebina ISKRENE še skrivnost. Zato lahko na-
nizam le nekaj utrinkov o avtorici, svoji pol-
drugo desetletje mlajši polsestri.

Luč sveta je Zarja zagledala sredi petdesetih
let v skromni, a topli solkanski družini. S svojo
otroško radoživostjo in mladostniško iskrivostjo
je bila vedno dobrodošla v svoji okolici. Obože-
val jo je tudi njen življenjski sopotnik, s katerim
sta osnovala čudovito družino. Žal je kmalu po
rojstvu obeh otrok doživel možgansko opera-
cijo, ki mu je pustila neprijetne telesne posle-
dice. Tudi Zarjina nadaljnja življenjska pot ni
bila posuta z rožami. Večkrat je zapadala v hudo
depresijo, nazadnje je bila zaprta med štiri stene
celih dvanajst let. Ko ji je le uspel ponoven dvig
v življenje, je njen mož doživel prometno ne-
srečo in mu je po treh mesecih hospitalizacije
utihnilo srce. A če se zdi noč še tako temna,
vedno posije tudi sonce. Kljub izgubi življenj-
skega sopotnika in obsojeni na invalidski vozi-

ček se je njena volja do življenja dvignila v ne-

slutene višine, vredne občudovanja. Uspela je

obvladati avtomobil, s katerim se sama podaja

tudi za več dni na različne konce naše in nekda-

nje domovine; bogatijo jo še posebej duhovne

delavnice priznanih mojstrov.

Predvidevam, da bo branje njenega knjiž-

nega prvenca dovolj privlačno, tako kot privla-

čujejo njeni zapisi na spletu za kreativno pisanje.

Bralci naj sami presodijo, kako se jih bo

ISKRENA dotaknila.

Kiti

Srečna, hvaležna, blagoslovljena, tako je za-
pisala Zarja v trenutku, ko je v naročju pobožala
svojo prvorojenko.

Imam jo, » prvenko«. O, kako dober izraz!
Izdala sem svoj knjižni prvenec, pravzaprav
prvenko, ki nosi naslov ISKRENA. Danes mi je
tiskar dostavil prva dva izvoda. Še tople so
knjige, dišijo po novem, dišijo po odprtosti,
iskrenosti, objektivnosti…, ki pa je tudi subje-
ktivna…, objektivnost namreč. Moj pogled na
dve leti pretresov, pa tudi veliko lepega in do-
brega…druženja z iskrenimi ljudmi…boleče iz-
gube in ponovnega rojstva.

Vse to in še več delim v svoji prvenki. Zelo
mi je všeč ta izraz. Prvenka kot prvorojenka,
prvenec kot prvorojenec. Morda se bo beseda
celo prijela, morda jo bodo uvrstili v Slovar slo-
venskega knjižnega jezika.

Listam po ISKRENI in se čudim, da sem vse
to uspela napisati v slabih štirih mesecih. 228
strani zanimivega formata. No ja, nekateri zapisi
so nastajali že prej, a jih je bilo treba smiselno
umestiti v prostor in čas. Srečna sem, kot otrok
se veselim. 

Hvaležna sem vsem, ki so me spodbujali k

pisanju, hvaležna vsem, ki so verjeli vame; hva-

ležna tiskarju Miru, ki me je zbudil iz polletnega

spanja, ko sem že napisano knjigo potisnila v

kot; hvaležna Arjani, ki se je z mano veselila, ko

sem vzorec knjige dobila na ogled; hvaležna

oblikovalki Nini, ki se je prebijala skozi po-

pravke.

Blagoslovljena od pokojnega moža in po-

kojne prijateljice Laure, ki je zasnovala SONCE

za ovitek. 

Blagoslovljena od indijske prijateljice

Madhu, ki je dala blagoslov za objavo svojih

stvaritev. Blagoslovljena od sina Svita, ki je pri-

volil v objavo svojega pisma, ki se ponuja v bra-

nje na naslovnici. Zelo intimno, zelo človečno,

zelo empatično in spodbudno. Pismo mami!

Zarja

ISKRENA zdaj ni več skrivnost. V petek,

14. septembra, je bila knjiga predstavljena v

SReČNI hiši v Novi Gorici. Zarjine najbližje li-

terarne ustvarjalke in prijateljica Klavdija so v

tenkočutno izbranih odlomkih iz ISKRENE

predstavile avtorico od prvih življenjskih preiz-

kušenj do padcev in dvigov, ob soočenju s

smrtjo, ki pa je ob spremljavi kitare izzvenela v

vstajenjsko Alelujo. Pesem se je prelila med

zbrane poslušalce, ki so dvorano v Srečni hiši

napolnili do zadnjega kotička. 

Bil je večer, ki je segel globoko v dušo, oro-

silo se je prenekatero oko. Verjamemo, da bo

branje ISKRENE opogumilo še katero trpeče

bitje, da bo ponovno zaživelo v svojem člove-

škem dostojanstvu.

Katarina Vuga, tekst in foto

Po predstavitvi: simbolni øopek iz trnja v cvet

Pri ljubljanski založbi sta v letu 2018 izšli
dve pravljici: Skleda je lahko tudi bazen in O
polhku Zajku.

Skleda je lahko bazen pripoveduje o poza-
bljeni skledi v gozdu, ki si jo za zamenjavo za
lešnike, korenčke in hruške podajajo miška, je-
ževka ter zajček, ker ne vedo, kaj bi z njo počeli.
Zadnja jo dobi veverica, ki se domisli, da bo to
bazen za njena mladička, v katerega pa veliko-
dušno povabi tudi male miške, zajčka in ježke.

Polhek Zajko pa pripoveduje o polhku, ki je
drugačen – skoti se namreč brez repa, kar je ve-
lika zagonetka za celotno polšjo skupnost. Toda
Zajko svojega repa nič ne pogreša. Na nočnem
potepu reši svoja bratca pred požrešno sovo, pri-
druži pa se jim tudi mala polšica, ki se je rešila
pred sovo in si odgriznila rep. Vsi štirje se skri-
jejo v duplino in sladko zaspijo ter si voščijo:
»Pa lahki dan!«

UR

lastnega kraja. Ne nazadnje moramo odgovor-
nost za lastni razvoj prevzeti sami, nihče drug
ne bo za nas nič naredil. Prav zato je bila v širši
skupini sprejeta odločitev za koalicijo za Solkan
in Goriško. Glavni cilj delovanja je trajnostni
razvoj in mobilizacija vseh akterjev družbe, od
politike in šolstva do gospodarstva. Cilje smo si
zastavili širše in ne zgolj za Solkan, ki pa mora
postati glavno gibalo razvoja, center, iz katerega
bo žarela ustvarjalna energija. 

Glavni poudarki so na razvoju poslovne
cone, ki mora postati razvojno središče kraja, na

Solkan ne more biti zgolj predmestje Nove
Gorice

Bližajo se lokalne volitve in možnost biti
voljen ter voliti. Odločitev, da Solkan potrebuje
svoje predstavnike, je bila sprejeta že pred
osmimi leti, Listi za Solkan pa se je uspelo pre-
biti v mestni svet v mandatu 2014–2018 z za-
stopstvom enega svetnika. Dogovori o aktivnem
delovanju v lokalni politiki z možnostjo odloča-
nja potekajo že kar nekaj časa, obenem pa si pri-
zadevamo biti dovolj glasni in skrbeti za razvoj

uvedbi projektno razvojne pisarne, kjer morajo
dobiti prostore tudi mladi inovatorji in podjet-
niki (coworking …), na urejanju ter upravljanju
prostora ob Soči, razvoju turizma: verskega,
športnega, vojnega, degustacijskega (solkanski
radič …), urejanju Trga J. Srebrniča in pridobi-
tvi centra za vse dejavnosti v Solkanu (nekdanje
Pohištvo), urejanju degradiranega J dela Sol-
kana, ureditvi črnih točk (kanala s fekalijami v
Sočo …), celostni ureditvi Ulice M. Štrukelj in
Šolske ulice, povezavi čez Sočo, urejanju ploč-

nikov in kolesarskih poti v kraju, ponovni pri-
ključitvi hiš in ulic, ki so bile nekdaj del Sol-
kana, na ureditvi varnih šolskih poti, dnevnem
centru za starejše, urejanju sprehajalnih in re-
kreacijskih poti v okolici Solkana, povezavi in
druženju med krajani …

Obenem se bo koalicija zavzemala za vrni-
tev sijaja imenu Goriška in povezavo goriškega
prostora.

Vse, ki jim je mar, vabimo k sodelovanju.

D. Kozinc

Novi pravljični knjigi Darinke Kozinc

Koalicija za razvoj Solkana za Goriško

Urnik Tajništva KS Solkan

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

Urnik Krajevne knjižnice Solkan

Torek 13.00 - 18.00
Sreda 13.00 - 18.00
Petek 10.00 - 15.00
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Solkan, kraj, ki je bil nekdaj prepoznaven po
odličnih solkanskih mizarjih, katerih izročilo ohra-
nja Društvo RIRDS, nanje pa spominja muzejska
zbirka na Soški 31, vendarle ni brez mizarjev.
Damjan Šinigoj sicer ni bil rojen v Solkanu, je pa
obiskoval Srednjo lesarsko šolo v Novi Gorici in
ostal zvest lesu ter si v Solkanu ustvaril družino in
mizarsko delavnico, v kateri lahko po naročilu na-
redi vse ali skoraj vse, kar si stranka zaželi. Ne na-
zadnje je Damjan Šinigoj izdelal govorniški pult
za potrebe KS Solkan in opremil prenovljeno čajno
kuhinjo v stavbi KS Solkan.

Ko sem ga prosila za intervju, je rekel: »Le da
vprašanja ne bodo tako težka kot v šoli.« 

Glede na to, da sem te celo učila risanje na
Srednji lesarski šoli v Novi Gorici, si bom dovolila
tikanje. Veliko naših lesarjev ne dela več z lesom,
ti pa si očitno ostal zvest temu lepemu poklicu.

Da. Mizarstvo in delo z lesom mi je bilo od
vedno všeč in me veselilo, zato sem se po končani

Dela torej ne manjka?
Ne, dela ne manjka. Včasih mi primanjkuje

časa in sem kar zaseden. 
Kakšni so načrti za prihodnost?
V prihodnosti si želim opravljati isti poklic in

delo čim več časa. 

Hvala za pogovor in uspešno ter korajžno
naprej!

Darinka Kozinc

osnovni šoli vpisal na srednjo lesarsko šolo in ostal
v tem poklicu, ki ga z veseljem opravljam še
vedno.

Kot sem seznanjena, si najprej začel z delom
na terenu in šele kasneje si uspel postaviti pri-
merno delavnico. Kdaj pa si se preselil vanjo?

Po končani srednji lesarski šoli sem se zaposlil
na Mizarju v Volčji Dragi, kjer smo izdelovali stav-
bno pohištvo. Delo z lesom mi je bilo vedno v ve-
selje, in ker sem se želel naučiti druge mizarske
veščine, sem nekaj časa delal tudi v Kras opremi
Dutovlje, kjer sem si nabiral izkušnje z izdelova-
njem notranjega pohištva. Po tem sem se povezal
z lokalnimi prodajalci pohištva ter zanje montiral
in predeloval ter dodeloval notranje pohištvo. Šele
nato sem se odločil nadaljevati samostojno pot kot
podjetnik v delavnici. V zdajšnjo, večjo delavnico
sem se preselil pred dvema letoma.

Delaš pretežno po naročilu. To pa seveda po-
meni tudi delo s strankami, ki so lahko zelo zah-
tevne.

Da. Delam izključno izdelke po naročilu po že-
ljah strank in merah prostorov. Ne izdelujem tip-
skega oz. serijskega pohištva. Prilagajam se
njihovim zahtevam in željam, po merah, obliki in
funkcionalnosti pohištva. Stranke povedo svoje
želje, jaz poskušam izdelati pohištvo, ki so si ga
zamislili oz. ga potrebujejo.

Mizar mora biti pri svojem delu tudi precej
inovativen, znati mora svetovati prave rešitve, iz-
brati prave materiale. Opazila sem, da ti gre to zelo
dobro od rok, še zlasti, ko si za nas izdeloval ku-
hinjske elemente za čajno kuhinjo.

Vedno poskušam zadovoljiti stranko, prisluh-
nem željam, ji svetujem, če bi bilo kaj mogoče bolj
primerno. Nato skupaj najdeva rešitev.

Kdo pa so pretežno tvoje stranke?
Moje stranke so pretežno posamezniki, ki

opremljajo ali prenavljajo lastno stanovanje. Delam
pa tudi za podjetja, pisarniško pohištvo, in kot si že
omenila, sem za KS Solkan naredil govorniški pult
in čajno kuhinjo. Tudi za osnovno šolo Solkan ob-
časno kaj naredim – ko kaj potrebujejo.

Intervju: Mizarstvo Damjan Šinigoj, s.p.

Foto iz arhiva Damjana Øinigoja

Gozd je že v preteklosti zaznamoval Slove-
nijo in njene ljudi. Les je bil pomembna gospo-
darska dobrina, gradbeni material in vsestransko
uporaben za gospodinjske izdelke – še jedlo se
je z leseno žlico. Z razstavo, posveti in priredit-
vami civilna iniciativa Čar lesa že 10 let spod-
buja in ozavešča ljudi o prednostih različne
uporabe lesa, jih seznanja z novimi raziskavami
na področju njegove uporabe in spodbuja pre-
novo lesne industrije z novimi inovativnimi teh-
nološkimi postopki obdelave ter predelave lesa
kot vsestranskega obnovljivega materiala.             

Odprtje razstave 19. septembra ob 16.
uri v avli Slovenskega narodnega gledališča
Nova Gorica v organizaciji konzorcija lesarstva
za severnoprimorsko regijo s sodelovanjem Re-
gionalne razvojne agencije severne Primorske
so s pozdravnimi govori pospremili direktor
RRA severne Primorske Črtomir Špacapan,
župan Mestne občine Nova Gorica Matej
Arčon in generalni direktor Direktorata za le-
sarstvo MGRT Jože Prikeržnik.

Tako razstavo kot strokovni posvet v Goriški
knjižnici Franceta Bevka je vodil predstavnik
konzorcija lesarstva za severno Primorsko Ne-
deljko Gregorič. Vsebino je odlično predstavil
že naslov posveta Les – strateška dobrina Slo-
venije: sodobni vidiki predelave in uporabe lesa.
Na prvem predavanju je predstavnik organiza-
cijskega odbora prireditve Čar lesa prof. dr.
Franc Pohleven predstavil in s statističnimi šte-
vilkami podkrepil možnosti, ki bi jih Slovenija
ob obilici gozdnega bogastva lahko izkoristila
in z njim pridobila veliko več dodane vrednosti

na izdelke kot zdaj, ko je lesna industrija prete-
žno usmerjena v izvoz hlodovine in uporabo
lesa za kurjavo. Kot pravi prof. Pohleven v pov-
zetku predavanja: »Les predstavlja strateško do-
brino Slovenije. To surovino bi morali doma
predelati v končne izdelke z najvišjo dodano
vrednostjo. Predelava bi potekala na gozdnih
področjih Slovenije, kjer ta dobrina nastaja.
Tam bi ponovno ustanavljali CPL, ki bi omogo-
čili delovna mesta v domačem okolju ter s tem
prispevali k regionalnemu razvoju Slovenije.
Pripomogli pa bi tudi k poselitvi podeželja, kar
je še zlasti pomembno za obmejna območja.«

Dr. Matjaž Pavlič z Biotehnične fakultete
je govoril o premazih za les, s katerimi želimo
les in lesene izdelke čim dlje ohraniti v vsej nje-
govi lepoti, ga utrditi ter povečati njegovo upo-
rabnost. Na tem področju je veliko novosti,
posebej zanimivi so tako imenovani efektni pre-
mazi, ki spet postajajo aktualni, prav tako so za-
nimivi premazi, ki spreminjajo barvo, in
luminiscentni premazi, ki s svetlobnimi efekti
popestrijo les v nočnih urah. Izjemno zanimivo
je bilo tudi predavanje dr. Primoža Ovna, ki je
govoril o nanotehnologiji, s katero se odpirajo
povsem nova področja obdelave lesa: »Lesna
biomasa je polimerni kompozit, ki ga sestavljajo
celuloza, hemiceluloze in lignin. S kombinacijo
mehanskih postopkov je mogoče iz lesne bio-
mase pridobiti različne tipe nanoceluloznih del-
cev. Zaradi izredno dobrih lastnosti je
nanoceluloza material s skorajda neomejenimi
možnostmi uporabe.« V raziskavah na Bioteh-
nični fakulteti se posvečajo načinom pridobiva-

nja različnih nanoceluloznih tipov in  možno-
stim njihove uporabe. Prof. dr. Jože Vižintin, ki
smo ga v našem časopisu že predstavili, je go-
voril o Sloveniji kot razvojno-inovacijski državi
in opozoril na vrsto neizkoriščenih možnosti, saj
Slovenija kot srednje razvita država z inovacij-
skim sistemom še ne dosega želenih ciljev niti
v domačem okolju niti v svetovnem prostoru.
Uvrščajo jo med države sledilke svetovnemu
razvoju. Slovenijo čaka vrsta izzivov tako v go-
spodarstvu in na področju inovacij kot na po-

dročju digitalizacije gospodarskega ter držav-
nega sistema. Velislav Žvipelj iz Slovenskega
regionalnega razvojnega sklada RS pa je pred-
stavil finančne spodbude Sklada, ugodna raz-
vojna posojila, zavarovanja in drugo pomoč, s
katerimi skušajo spodbujati podjetništvo pred-
vsem na obmejnih območjih. 

Večer se je zaključil z zanimivo diskusijo in
prijateljskim srečanjem ob pogostitvi. 

IMB

Razstava in strokovni posvet Čar lesa

V soboto, 8. septembra 2018 je bilo ob 19.
uri, v prijetnem ambientu Bunčetove domačije
v Dutovljah, odprtje razstave izdelkov članov
Rezbarskega, intarzijskega in restavratorskega
društva Solkan (RIRDS). Bogata zbirka rezbarij,
intarzij, pirografij ter slik in izdelkov iz kamna
je navdušila obiskovalce. Če vas v teh lepih je-
senskih dneh pot zanese na Kras, si le oglejte
razstavo, ki vam bo zagotovo polepšala dan.

Razstava bo odprta za ogled vsak petek, soboto
in nedeljo do vključno 30. septembra.

Društvo s svojimi razstavami že petnajst let
navdušuje obiskovalce na širšem goriškem in v
zamejstvu. Združuje ljubitelje in ustvarjalce iz
Vipavske doline, Posočja, Krasa, Goriške in tudi
iz zamejstva. Posebno skrb posveča tudi ohra-
njanju bogate tradicije solkanskih mizarjev.

Ljubomira Bevc

Foto Marjan Polanc

Razstava solkanskih rezbarjev

Foto Marjan Polanc
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Krajanom Solkana 

iskrene œestitke 

ob njihovem 

krajevnem prazniku.
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Darovalci so letos do 30.8. 2018 prispevali za  sol-
kanski časopis 3.594 evr.

Od 26.5. do 30.8. 2018 so prispevali:
Bašin Tea, Belingar Eda, Božič Majda, Černe 
Andrej,  Černe Marija, Gomišček Ivana, Gorjan 
Katarina, Komel Ernest, Makuc Klara, Plesničar,
Plosinjak  Nada, Ronkali Jožefa, Simčič Tomi, 
Velikonja Silva, Zavrtanik,  Zavrtanik Miranda, 
Zavrtanik Radica.

Zadnja stran
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Prepoznavanje solkanskih besed
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Darovalci za œasopis

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

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo
izšla 21. decembra. Članke in fotografije je treba
oddati najkasneje do 30. novembra na e-naslov:
solkanski.casopis@siol.net. Slike naj bodo ločene
od besedila v jpg formatu in opremljene s pod-
naslovom in avtorjem fotografije.
Urednica: 040-754-905.

Izdaja: KS Solkan
Zanjo: mag. Darinka Kozinc, predsednica KS Solkan
Urednica: mag. Inga Miklavœiœ Brezigar
Uredniøki odbor: Boæa Hvala, Jordan Kodermac, 
Joæef Leban, Boæidar Markiœ, dr.Branko Maruøiœ 
Jezikovni pregled: Anja Mugerli
Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana - Gorica
Naklada: 1.500 izvodov - september 2018
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Obvestilo

Pokuəra za čistu dušu
Adən od grzuənu je biu səz šaldu vjərnə fa-
miljə. Po dobri besjədi sukenskiga župnika je
soj tata dobu niga dobriga muəjstra, ki je mu-
lota uzou za grzuəna. Pər njəm je grzuən tudi
spau an dobavu jəsti. Tatu je muəjstər obeču,
da bo poslu sina usak prvi pətək u mjəsci h
spuəvedi an ophajili. Po usaki spuəvedi je
prašu grzuəna, ki mu je naložu župnik za po-
kuəru. Narvečkat mu je ukazu, nej zmuəli dva
očenəša. To se je dogodavalo əmpar mjəscu
an muəjstər je biu kontent, da sə grzuən po-
praulje. Na ən pətək pa je grzuən reku sojmu
muəjstru: »Dənəs pa mi župnik ni naložu po-
kuərə, zatuə ki je spoznu, da səm na čista
otruəška duša.«
»Ma kəkuə je tuə spoznu?« je prašu muəjstər. 
Grzuən: »Župniku səm povu, da kər smo šli
uəblat žagəncə h Doljaki, ste Kəpetu, kər je
šou scat, ukradu adnu žagancu.« Ma tiskat
mə je muəjstər žvəgnu səz stažu po hrpti an
mi zažugu: »Tuə je pa pokuəra za toju
otruəšku dušu.«

Andrej Černe

Kovček ali kouc
Po 40-dnevni okupaciji Gorice od jugoslo-
vanske armade je bila vpeljana Morganova
linija. Solkan je spadal pod cono A, ki jo je
upravljala angloameriška vojaška uprava.
Meja je potekala pod kromberškim gradom.
Blok med cono A in B je bil na Ajševici, v
bližini nekdanje gostilne Rezka. Angloame-
riška uprava je v Gorici odprla tudi slovenske
šole. Ker so se zdele te šole nekaterim zasta-
rele, so se raje vpisali na gimnazijo v Po-
stojni. Prometne povezave so bile slabe.
Avtobus iz Postojne je pripeljal le do bloka
na Ajševici, nato je bilo treba peš v Solkan.
Tako je naneslo, da se je dijakinja Silva Pri-
jon pripeljala do bloka na Ajševici s težkim
kovčkom. Tam je zagledala kmeta Drejčeta
Juguca, ki je priganjal vola, vpreženega v
voz, natovorjen z akacijevo hlodovino. Ogo-
vorila ga je v knjižni slovenščini, naučeni v
Postojni: »Tovariš Drejče, ali mi, prosim,
lahko peljete kovce-k?« Drejče ji je odgovo-
ril: »Pupa, ma na vidiš, da jəmam že previč
koucu na uəzi an navjəm, kəkuə bo uou
potəgnu gor pruəti gradu!« Ko pa je videl,
da nosi kovček, ji je rekel:»Ma nisi znəla
rečt, da jəmaš validžu, ne pa kouc!« An potle
je primu validžu an ju vrgu na uəs.

Andrej Černe (po pripovedi Silve Skubin)

Nove besede

bošc/buči - poljubček
flítarca - brizgalka proti mrčesu
jóca - pljunek
kletíca - priročen prostor za spravljanje navlake
klof/cmok - zaušnica, klofuta
koštumín - kopalke
léntima - slamnjača
pəhənt – pognati (poganjek, izrastek iz kore-
nine)
Pozemljúh - področje desno od Sintarja, poleg
Velikega proda
puədlúha - bramor
pu meš pu teč/miškút - netopir 
punjál - bodalo, stisnjena pest, pripravljena za
udarec
štonjə́rat - peti neubrano, brez posluha
tiramóla - žvečilni gumi
váška - gnojna jama
zaláufat - pognati (motor)
zalóvit - zapoditi
zaspə́nka - narkoza
žúpa požgə́na - prežganka

Solkanske besede se še vedno zbirajo. Veseli
bomo, če boste besede, ki še niso zabeležene,
posredovali na e-naslov:
solkanski.casopis@siol.net ali oddali na Kra-
jevno skupnost v kuverti s pripisom: solkan-
ščina. Zaželena je tudi kakšna anekdota.

K. Vuga

Tišljer al šuəštar
U Sukəni je djəlu šuəštar Jožef Bone (1874 -
1980), ki smo mu pravli Pepo od Nancə al
pa Valentene. Med drugim je mjəu delaunicu
tudi u vili od Lenasita. Enkat ga je prašu ən
nunc: »Pepo, u Sukəni sə səmi tišljerji, ma
kəkuə, da ste vi ratu šuəštar?« Pepo mu je
odgovoru: »Grbənč je šou za grzuən; enkat
je odžagu prekratku stažu, zatuə je od
muəjstra dobu dvjə po uhah. An səm si reku,
da grəm rajši za šuəštarja, zatuə ki če
odrjəžem premejhən kuəs potplata, ga dam
na kopito, potučem səs kladvəm an ga nar-
dim velikiga, ku mi paša«.Rešitev križanke iz 97. številke

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

BAR KARAVLA Solkan
ELKOR d.o.o., Solkan
Lekarna Solkan – Barbara Vidič Rijavec
MAHLE Letrika d.o.o., Šempeter pri Gorici
Miljavec Aleksander s.p., Grgar
NASE d.o.o.,  Solkan
PELOZ d.o.o., Nova Gorica 

Prireditve v letu 2018 
so omogoœili

Anekdote

Pepo je doœakal 103 leta.

Akcija zbiranja 
in odstranjevanja 

nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev 

bo v Solkanu potekala 
v soboto 6. oktobra 

v ulici Med ogradami 
od 10.40 do 11.10 ure

Ob moji likovni razstavi, ki je bila v prostorih KS
Solkan od 18. do 27. junija 2018 se zahvaljujem vsem,
ki so mi omogočili, da sem lahko razstavljala moja dela
v prelepem Solkanu. Vedno sem občudovala Sočo in
vztrajne prebivalce Solkana. Ste močni, delovni ljudje,
ki ljubite svoj kraj in ste postali tudi turistično zelo pre-
poznavni. Ponosna sem, da sem učenka profesorja An-
tona Bavčarja. Pod njegovim budnim očesom so nastala
vsa moja dela. 

Ob tej priliki bi se lepo zahvalila KS Solkan, njeni
predsednici, mag. Darinki Kozinc, tajnici Nevenki Bra-
tuž ter Franku Korečiču in Slavku Frelihu za postavlja-
nje in podiranje razstave. Rada bi se zahvalila tudi Olgi
Srebrnič, ki je organizirala Matejevo kulturno točko. Za-
hvala gre tudi Tonki za prelepo petje.

Tiskarni Muri iz Ajdovščine pa se zahvaljujem za
tiskanje vabil in plakatov.

Predvsem pa sem vesela, da ste si obiskovalci v
tako velikem številu si ogledali moja likovna dela.

Mira Pilih
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