
Mandat Sveta KS Solkan od leta 2018 do 2022 se bliža koncu. 
V tem času je bilo veliko napisanega, narejenega in povedanega. V tokratnem, nekoliko dru-
gačnem uvodniku sem se odločila, da napišem anekdoto neznanega avtorja, v kateri se bo pre-
poznal prav vsak od nas. 
Psiholog je hodil okoli po sobi, medtem ko je poučeval občinstvo o obvladovanju stresa. Ko 
je dvignil kozarec vode, so vsi pričakovali, da bo vprašal, ali je ta kozarec na pol prazen ali 
na pol poln. Namesto tega pa je z nasmehom na obrazu vprašal: »Koliko je težak ta kozarec 
vode?« 
Odgovori so bili različni; od 80 pa do 500 gramov. Psiholog je odgovoril, da absolutna teža 
sploh ni pomembna. 
Rekel je: »To je odvisno od tega, kako dolgo ga držim. Če ga držim eno minuto, to sploh ni 
problem, če ga držim eno uro, bom imel bolečine v roki, če ga držim en dan, bo moja roka 
otopela in paralizirana. V vsakem primeru se teža kozarca ne spremeni, vendar dlje kot ga 
držim, težji postaja. Nato je nadaljeval z mislijo, da sta stres in skrbi v življenju kot kozarec 
vode. Razmišljaj o njih kratek čas in nič se ne bo zgodilo. Razmišljaj o njih dlje časa in začnejo 
boleti. Razmišljaj o njih cel dan in počutil se boš paraliziranega ter ne boš sposoben narediti 
ničesar. 
Ne pozabite odložiti kozarca! 

Jana Herega, predsednica Krajevne skupnosti Solkan 
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Spoøtovane krajanke, cenjeni krajani !

Ilustracija: Ana Zavadlav

September je mesec, ko imamo v Solkanu 
svoj praznik. Dnevi so takrat že občutno krajši, 
poletna vročina počasi popušča, a še vedno so 
večeri dovolj topli, da se praznovanje na po-
kritem kotalkališču lahko zavleče pozno v noč. 
Tako je bilo tudi letos. 

V imenu sveta Krajevne skupnosti Solkan 
je prisotne nagovoril Davorin Škarabot, poz-

tudi vokalno netipičnimi, slogi in hodi po poti 
novih pričakovanj, nepredstavljivega glasbe-
nega eksperimentiranja, srčnosti in poguma.  

Oba zbora vodi Matej Petejan, s cajónom 
pa ju je spremljal Jakob Petejan. 

S harmoniko nas je razvajala Ana Šuli-
goj, Solkanka, ki je bila sprejeta na prestižno 
ameriško univerzo za glasbo – Berklee Col-
lege of Music v Bostonu. Pri tem ji je uni-
verza dodelila tudi štipendijo za izjemno 
nadarjene študente, ki jo prejmejo le redki 
kandidati, kar pa hkrati tudi dokazuje, da 
spada Ana v sam vrh najboljših študentov 
njihove ustanove. 

Kljub začetnim težavam z izpadom elek-
trike, pa z motečo, preglasno tonsko vajo an-
sambla Koktelsi, zabavni del je bil namreč 

Krajevni praznik 2022

neje nam je svoje pozdrave namenil tudi župan 
Mestne občine Nova Gorica – dr. Klemen Mi-
klavič. 

Vsako leto Krajevna skupnost Solkan ob 
tem dogodku podeli tudi priznanja Krajevne 
skupnosti. Priznanja se lahko podelijo podjet-
jem, zavodom, organizacijam, društvom, sku-
pinam ljudi ali posameznikom. Podelijo se za 
večletno izjemno uspešno delo ali pa tudi za 
enkratna dejanja, ki imajo velik pomen pri ure-
sničevanju skupnega napredka in družbenega 
razvoja v Solkanu.  

Letošnja priznanja so prejeli Gledališka 
skupina Face, ki deluje v okviru Kulturnega 
društva Slavec in prispeva k bogatitvi kultur-

nega življenja v Solkanu in drugod, skupina 
prostovoljcev, zaslužna za uspešno postavi-
tev in delovanje Mizarskega muzeja, in Vida 
Železnik, ki del svojega prostega časa že 
dolgo namenja prostovoljstvu. 

V kulturnem programu je nastopil Mla-
dinski pevski zbor Osnovne šole Solkan. 
Šola je namreč pomemben del našega kraja, 

Prejemniki priznanj 2022: Vida Æeleznik, Joæko Markiœ in Olga Srebrniœ

z nami diha in živi, zato je prav, da se tudi 
učenci naše šole kdaj pa kdaj predstavijo. 

Zapela je tudi vokalna skupina Reunion. 
V začetku je to bil projektni sestav, danes je 
vokalni korpus, ki se spogleduje z različnimi, 

zaupan družbi, ki se ukvarja z organizacijo 
koncertov in plesov, se je druženje zavleklo 
do zgodnjih jutranjih ur.   

Vesna Bašin

Govor æupana na solkanskem prazniku

Koktelsi so poskrbeli za zabavo.
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Reviji Onaplus in Ona sta že sedemidvaj-
setič zapored razpisali Onino zgodbo. To-
kratna tema je bila ‘Ljubezen je vse’. Na 
razpis je prispelo več kot sto zgodb, izmed ka-
terih je žirija izbrala deset finalistov in jih pod 
šifro objavila v posebni prilogi revije Ona-
plus. Najboljšo zgodbo so izbirali bralci preko 
kupona za glasovanje, ki je bil objavljen v re-
viji, nato še prek spleta. 

Največ glasov je prejela zgodba Školjkine 
solze avtorice Darinke Kozinc iz Solkana.  

Zgodba sega v čas po drugi svetovni 
vojni, v cono A, kjer se splete ljubezen med 
mladim ameriškim vojakom in domačinko. 
Zaradi okoliščin se njuna zveza pretrga, ven-
dar se konča srečno s ponovnim srečanjem v 
pozni starosti.  

Gospe Darinki za uspeh iskreno česti-
tamo. 

Uredništvo 
 

Pri založbi Volosov hram, Pekel in Za-
vodu Droplja, Kupšinci so izšle tri knjige 
solkanske avtorice Darinke Kozinc. Za 
otroke Pedro in Svoboda, in Bi slivove 
cmoke ali bučne njoke?  ter pesniška zbirka 
z naslovom Zlatičice. 

 
Pedro in Svoboda je prikupna zgodbica 

o hrčku, ki si želi spoznati svobodo in se iz 
udobnega življenja v kletki po nasvetu pod-
gane Hane, odpravi v svet, ki mu ponudi 
dobre in slabe izkušnje ter spoznanja in kjer 
sreča nove prijatelje. Po tej izkušnji se rad 
vrne domov, kjer ga čaka deklica Tinka. 

Zbirka prinaša 74 pesmi, ki so jim skupni 
blesk, sijaj, žarenje. Urednik zbirke, Robert 
Titan Felix, je v spremni besedi med drugim 
zapisal: Zlatičice so navdihujoča pesniška 
zbirka, polna svetlobe. Svet v njej žari v svoji 
goli pojavnosti. 

Vse tri knjige je ilustrirala avtorica sama, 
fotografije pa je prispevala Olga Kolenc. 

Uredništvo

Onino pero Knjižne novosti
Bi slivove cmoke ali bučne njoke? je ne-

koliko posebno upesnjena knjiga za otroke, 
ki govori o  hrani, izbirčnosti in ne nazadnje 
o ljubezni,  ko v zaključku pravi: 

 
/…/ O, kako krasno kosilo! 
Hvala ti, mama, 
za slivove cmoke. 
In še za tvojo ljubezen! 
Hvala ti! 
Tvoj Jan. /…/ 
 
Ilustracije v knjigi so kombinacija foto-

grafije in risbe. 
Za pesniško zbirko, drugo po vrsti, Zla-

tičice, avtorica pravi: … Poezija pomeni 
barve, je odmik, je lepota in plavanje v svetu 
olajšanja in sanjajočih podob. 

Pred časom sem si ogledal slike Zorane 
Kosovel, razstavljene na solkanski karavli. 
Ob upoštevanju, koliko časa in odrekanj je 
vložila v slike, se lažje vživim v vsako sliko 
posebej, saj sam nisem imel nagnjenja k risa-
nju.  

Zorana Kosovel, rojena Gabrijelčič, se je 
rodila v Solkanu leta 1949. Upodobljena gor-
nja slika prikazuje predvojno gostilno v Via 
Officine, danes Prvomajska ulica. Vanjo so po 
priključitvi k Jugoslaviji naselili tri družine, 
da so lahko v izpraznjene prostore na Cesti 
IX. korpusa namestili uradnike novonastale 
občine Solkan. Ta hiša je danes prazna in 
spada pod Novo Gorico.  

Na solkanski osnovni šoli je akademski 
slikar Rafael Nemec poučeval risanje. Mlade 
učence je spodbujal, da so na temo prijatelj-
stva med narodi risali stisk dveh dlani. Za to 
risbo je Zorana prejela od profesorja pohvalo, 
kar jo je še bolj spodbudilo k risanju. V mla-
dosti se je ta želja odrazila le s slikanjem na 
les z ostanki neprimernih barv. Življenje jo je 
vodilo drugam. 

Ob slikarski razstavi Zorane Kosovel 

Hiøa, ki te nagovori.

Mesto

 primorskih likovnih ustvarjalcev v Idriji, v 
galeriji sv. Barbara, na temo ‘energija’. 

Uvrstitev na tematsko regijsko razstavo 
severnoprimorskih likovnih ustvarjalcev ji je 
uspelo tudi leta 2019 v galeriji Kinogledališče 
Tolmin, z motivom različnih vsebinskih in 
oblikovnih interpretaciji krajinske upodobitve 
s slikarskim delom ‘Mesto’.  

Te dni sem si v Točki v Novi Gorici ogle-
dal razstavo udeležencev 13. ex tempora 
Krom berk, ki jo je organiziral JSKD Nova 
Gorica. Pohvala Zorani za upodobljene plave 
lilije in vsem udeležencem razstave za trud, 
ki so ga vložili v svoja dela.  

Andrej Černe 

Šele ob upokojitvi je dobila slikarski pri-
bor, ki so ji ga podarili sodelavci. Takrat je 
našla smisel in čas za tretje obdobje svojega 
življenja. Začela je obiskovati likovne tečaje. 
Najprej na Univerzi za tretje življenjsko ob-
dobje Nova Gorica, pod mentorstvom Marije 
Ačimovič in Marjana Miklavca. Svojo zgod-
bo je slikala realistično: z morskimi motivi, 
vedutami, portreti, kolaži, tihožitji, cvetjem 
ipd. Za to je uporabljala oljni pastel, akvarel, 
olje in akril. Od tedaj je imela številne sku-
pinske in samostojne razstave. 

Redno se je udeleževala ex tempora v 
Novi Gorici, Gradišču nad Prvačino, Drež-
nici, Kanalu, na Kapeli, gradu Kromberk in 
v Gorici. 

Ex tempore Kromberk 2014 jo je zazna-
moval s tretjo nagrado in s tem plačilo liko-
vne šole Javnega sklada RS za kulture 
de javnosti (JSKD). Nadaljevala je z izobra-
ževanjem na delavnicah pri vizualnem 
umetniku Gregorju Mavru, slikarjih Petru A -
bra  mu, Klemnu Brunu in Aleksandru Peci. 
Tu se je srečala z abstraktnim slikarstvom in 
s tem poskusila narisati nekaj drugačnega, 
kar ima posebno sporočilo. 

Leta 2018 je  devet likovnikov predsta-
vilo devet del goriških literatov skozi likovno 
govorico od idejne zasnove pogovora z izbra-
nimi literati do končnega likovnega dela v 
tehniki kolaža velikega formata, ki so bila 
razstavljena ob vhodu v Goriško knjižnico. 
Zoranina slika je predstavila zgodbo Skode-
lica, ki jo je napisala mag. Darinka Kozinc. 

Občasno se je udeleževala izbora za te-
matske regijske razstave. Leta 2015 se je uvr-
stila na tematsko regijsko razstavo severno - 

Stopinje
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Odločili smo se sklicati zbor krajanov in 
ga nanj povabiti, ne nazadnje je bil Borut 
Pahor tudi poslanec DZ in izvoljen na našem 
področju.  

Borut Pahor se je zbora udeležil in s 
seboj prinesel zagotovilo pristojnega mini-
stra, da je denar za solkansko obvoznico v 
državnem proračunu zagotovljen. Z listom je 
pomahal pred ljudmi, ki so se udeležili zbora 
krajanov v velikem številu. To je bil njegov 
velik prispevek k začetku izgradnje obvoz-
nice.  

Sama izgradnja je bila seveda druga 
zgodba. Toda, ko so prvi gradbeni stroji po-
segli v zemljišče, smo si na KS oddahnili, 
bili smo mnenja, da če so nekaj začeli, bodo 
tudi dokončali.  In so, sicer ne ravno v man-
datu 2002–2006. Borut Pahor je svojim vpli-

Ana Marija Furlan – dobitnica Bevkove 
nagrade Mestne občine Nova Gorica 

 
Gospo Furlanovo Solkanci povezujemo s 

klavirjem in pri njenih častitljivih letih jo še 
vedno vso čilo in nasmejano srečujemo na uli-
cah Solkana, ko se v dopoldanskem času spre-
hodi od trga do trgovine z obveznim vozičkom 
za nakupe. Gospa Anica, kot jo običajno imenu-
jemo, neumorno na klavirju spremlja različne 
zbore in posameznike in kar je najbolj pomem-
bno, nikoli ne odreče pomoči. Spominjam se, ko 
smo se na KS Solkan znašli v zagati na priredit-
vah, smo vedeli, da na gospo Anica lahko vedno 
računamo. 

Ana Marija Furlan je prestižno Bevkovo na-
grado dobila za življenjsko delo na kulturnem 
(glasbenem) področju. Ob podelitvi nagrad na 
slavnostni seji mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica, 9. septembra, je prisotno občin-
stvo spoštljivo vstalo in z gromkm aplavzom 
izrazilo poklon nagrajenki.  

Z gospo Anico sva se pogovarjali na njenem 
domu, v drugem nadstopju meščanske hiše na 
trgu J. Srebrniča, v sončnem ponedeljkovem po-
poldnevu. 

Obe sva bili še pod lepim vtisom praz-
ničnega večera. 

 
Če se ne motim, to ni vaša prva občinska 

nagrada? 
Res je, bila sem že nagrajena z diplomo Me-

stne občine Nova Gorica. 
Vaša družina je živela najprej v Gorici? 
Rodila sem se leta 1931, še v času fašizma. 

V ulici Carlo Favetti 10 smo imeli pekarno, oče 
je bil po poklicu pek. Bil je doma s Krasa in v 
svoji pekarni je zaposloval samo slovenske de-
lavce. V Gorici smo živeli do leta 1947, do pri-
ključitve dela Primorske k Jugoslaviji. Zelo 
težko nam je bilo zapustiti hišo v Gorici, toda 
po letu 1945 smo dobivali grozilna pisma in 

dvakrat so nam nastavili peklenski stroj. V letih 
po vojni, od 1945 do 1947, je bil odnos do Slo-
vencev precej sovražen. Preselili smo se v Sol-
kan in v tej hiši še vedno živimo, tudi moji 
potomci. 

Že od otroštva ste zapisani glasbi, tako da 
je bil vaš poklic tako rekoč določen?  

Že kot majhna deklica sem vzljubila glasbo, 
tudi zaradi očeta, ki je rad zaigral na harmoniko, 
ko smo imeli obiske. Tudi jaz sem rada igrala. 
Všeč mi je bilo, če so me poslušali, če sem 
imela občinstvo.  

Kako je potekala vaša glasbeno poklicna 
pot? 

Šolanje sem zaključila v Ljubljani, še pred 
tem sem opravila dve leti srednje šole v Gorici. 
Za zanimivost vam pokažem spričevalo glasbe-
nega liceja (Liceo musicale Triestino) iz leta 
1946, moj dekliški priimek je bil Živec, Italijani 
so ga spremenili v Viviani, oče pa ga je popravil 
in nad italijanskim priimkom napisal Živec. V 
letu 1952 sem se zaposlila na glasbeni šoli, ki 
je bila takrat v Solkanu (v Panjakovem), kasneje 
se je preselila na Cesto IX. korpusa, v stavbo 
nasproti marketa. Takratna ravnateljica je bila 
Amina Slapernik. V letu 1982 se je šola selila v 
Novo Gorico, v prostore dijaškega doma, upra -
va in zbornica pa je dobila nekdanjo zbornico 
in pisarne Srednje lesarske šole Nova Gorica. 
Na šoli sem poučevala vse do leta 1988, do upo-
kojitve. Poleg redne službe sem vedno sprem-
ljala mladinske zbore, veliko sem sodelovala z 
Jožico Golob.  

Tudi po upokojitvi ste na klavirju neu-
morno spremljali različne skupine, zbore, 
posamezne pevce? 

Glasba človeka pomladi, lepo mi je bilo 
spremljati zlasti otroke, sodelovala sem z Mat-
jažem Šurcem, bil je krasen človek, nekaj po-
sebnega. Tudi z njegovo naslednico, Andrejo 
Konjedic, lepo sodelujem. 

Koliko vam pomeni Bevkova nagrada? 
Zelo me je razveselila, zlasti sem bila ve-

sela prisotnosti in osebne čestitke predsednika 
Boruta Pahorja. 

Pravite, da vas glasba, srečanje z mla-
dimi in vaš klavir znova in znova osre ču -
jejo? 

Prav temu, in genom moje mame, se lahko 
zahvalim, da sem v teh letih čila in vsak dan 
srečna in hvaležna za vsako jutro, ko vstanem 
in ne rabim pomoči, da se lahko odpravim v 
market, da koga srečam, ker se rada pogovar-
jam in da lahko postorim še veliko drugega.  

Vadite vsak dan? 
Vsak dan si kaj zaigram, da ohranjam 

gibčne prste in dobro voljo. 
Lepo se je bilo pogovarjati z vami, gospa 

Anica, v vas je veliko veselja in hvaležnosti, 
da še vedno lahko delate in se veselite vsa-
kega dne! Naj bo tako še naprej! 

                                                                      
Darinka Kozinc 

Dokler bodo moji prsti drseli po tipkah klavirja, ostajam

Po dveh mandatih delo trenutno še aktual-
nega predsednika Republike Slovenije Bo-
ruta Pahorja pač ocenjujemo vsak po svoje. 
Pomembno in v ponos nam je lahko bilo 
imeti na tako visokem položaju Goričana, 
čeravno včasih letijo pripombe, da v Lju-
bljani naši ljudje kaj radi pozabijo na svoje 
okolje. Pa je to res? Dejstvo je, da se Borut 
Pahor ni nikoli pohvalil ali poudarjal, kaj je 
naredil za svoje domače okolje ali se ob 
kakšni pridobitvi celo fotografiral; kar je 
značilnost sodobne fb-generacije politikov. 

Prav iz tega razloga bi želela izpostaviti 
mandat KS Solkan 2002–2006 in njegov pri-
spevek k začetku izgradnje solkanske obvoz-
nice. Takrat smo namreč iskali poti, da bi 
nam uspelo in prešli ovire, ki so se pojavljale. 
Sprejeta dokumentacija obvoznice je bila še 
veljavna, nismo se vsi strinjali s strokovno 
tehničnimi rešitvami in bili so pritiski po 
spremembah, kar pa bi seveda ponovno za-
vleklo izgradnjo obvoznice (dokumentacija 
bi morala še enkrat skozi vse postopke), tako 
prepotrebne za razbremenitev prometa skozi 
staro jedro Solkana.  

Zato smo vztrajali in iskali vse možne 
poti, da bi zanjo zagotovili denar v državnem 
proračunu, brez tega je seveda vse zaman. V 
državnem zboru smo se obrnili na predsed-
nika odbora za infrastruktro, g. Božiča (SLS) 
iz Tolmina, ki je problematiko dobro poznal 
in se tudi potrudil.  

S predsednikom odbora na KS za izgrad-
njo obvoznice, g. Tomažem Marušičem, sva 
takrat pomislila tudi na Boruta Pahorja, ki je 
predsedoval parlamentu. Njegov prvi odgo-
vor je sicer bil, da on ni pravi naslov za 
reševanje te zadeve. 

vom in dogovorom dosegel, da so na mini-
strstvu spoštovali obljube, kajti brez denarja 
v proračunu bi v Solkanu lahko še dolgo pro-
testirali. 

Drug pomemben prispevek je bil v man-
datu 2014–2018, ko smo v času ob 110. 
obletnici Bohinjske proge in Solkanskega 
mostu dosegli, da se je izgradil nov železniški 
peron, za katerega je obstajala dokumentacija 
že dolgih 35 let. K pospešitvi gradnje je ve-
liko prispeval tudi poslanec Matjaž Nemec. 
Država je zagotovila denar, bilo je sicer nekaj 
težav in uskaljevanja, ker nova lokacija ni 
najbolj ustrezala vsem, ki so si v bližini tirov 
postavili hiše. 

Toda v krakem času je KS le uspela ne-
kako uskladiti večino zahtev in železniška 

Ob zaključku mandata predsednika RSlovenije Boruta Pahorja 
postaja je bila dokaj hitro realizirana.  

Poudariti velja, da prejšnja postaja ni bila 
primerna zaradi dostopa, invalidom je bila 
praktično nedosegljiva, prav tako je bilo 
oteženo ustavljanje večjim kompozicijam 
vlakov. 

Odprtje nove postaje je bilo v času praz-
novanja 110. obletnice Bohinjske proge, po 
kateri se je predsednik RS pripeljal do Sol-
kana. Na trgu J. Srebrniča je bila v vročem 
popoldnevu proslava v organizaciji Mestne 
občine Nova Gorica.  

Naloga KS Solkan je bila zgolj sprejem 
predsednika s šopkom rdečih nageljnov iz 
rok para v solkanski narodni noši. Med spre-
hodom do trga se je predsednik spomnil pro-
testa v Solkanu zaradi obvoznice, ki se ga je 
udeležil in se je s protestniki sprehajal gor in 
dol po cestišču. 

Na fb-profilu je Matjaž Marušič, član de-
lovne skupine Konzorcij za Bohinjsko progo, 
zapisal naslednje: Še vedno je edini peron na 
Bohinjski progi po sodobnih predpisih, kjer 
se lahko na nove vlake (ki bodo, upam, kmalu 
pogosteje vozili tudi pri nas) vstopa brez 
stopnice. Še veliko dela nas čaka, postaja-
lišče v Solkanu pa je dokaz, da se da nekaj 
premakniti, če pravi ljudje stopijo skupaj! 

V času tega mandata smo bili deležni še 
enega predsednikovega obiska, in sicer v OŠ 
Solkan, ob odprtju projekta ‘Rastoča knjiga’. 

S tem zapisom sem želela izkazati hva-
ležnost, ker mislim, da imamo še vedno raje 
kritiko kot pohvalo. Dva tako pomembna 
projekta v Solkanu bi brez pomoči Boruta 
Pahorja in vseh drugih številnih ljudi ver-
jetno še ne doživela uresničitve. 

 Darinka Kozinc

David Verliœ

Sprejem predsednika ob odprtju nove postaje

oktober 2022_Layout 1  20/10/22  15:33  Pagina 3



1001 - solkanski œasopis4 oktober 2022

Utrip kraja

V svetu krajevne skupnosti smo imeli že 
nekaj časa zamisel, da bi očistili in uredili ko-
rito v Zagradu nad ulico Borisa Kalina ob 
poti na Kekec. V sredo, 31. avgusta, smo se 
zbrali štirje prostovoljci in udarniško očistili 
korito z okolico. Sušno poletje je ponudilo 
lepo priložnost za to, saj v koritu ni bilo sko-
raj nič vode. Je pa bilo v njem okrog 15 cm 
na debelo mulja in kamenja, kar pomeni, da 
ga že dolgo ni nihče čistil. Pohvalno je, da v 
koritu in okolici skoraj ni bilo smeti za v 
mešane komunalne odpadke. To pomeni, da 
sprehajalci in mimoidoči spoštujejo prostor, 

ki so ga Solkanci nekoč več uporabljali, med 
drugim tudi za pranje perila. Prav o nekdanji 
rabi korita bi radi v krajevni skupnosti pripra-
vili sistematičen in pregleden kronološki 
zapis. Morda bo rezultat tabla s slikami in za-
pisom o zgodovini korita, ki bi jo postavili 
pod staro figo ob izviru. Če ima kdo od bral-
cev stare fotografije s koritom, ga vabimo, 
da jih prinese v tajništvo krajevne skup-
nosti ali nas obvesti, da si jih pridemo iz-
posodit. 

Miran Tratnik 

Očistili smo korito v Zagradu 

Udarniøko smo œistili Gaja, Vesna, Tomaæ in Miran. Zahvala gre tudi sosedoma Vasji in Janezu, ki 
sta prispevala vodo in elektriko ter dodatno samokolnico.

Šport spada med zelo priljubljene aktiv-
nosti v Društvu upokojencev (DU) Solkan. 
Članice in člani se aktivno udeležujejo tre-
ningov v različnih panogah in vsako leto so-
delujejo ter organizirajo turnirje za moške in 
ženske v pikadu in balinanju.  

Prav tako vsako leto tekmujejo tudi na 
športnih igrah Pokrajinske zveze društev 
upokojencev severne Primorske. Letošnje se-
demnajste so potekale od 21. maja do 18. ju-
nija na različnih lokacijah. Tekmovalo je 312 
športnic in športnikov iz 18 društev v 7 pa-
nogah.  

Članice in člani solkanskega društva so 
sodelovali v vseh panogah. Igre so se za-
ključile 18. 6. 2022 v Kanalu s slovesno po-
delitvijo pokalov in medalj.  

Naše športnice in športniki so dosegli 
odlične rezultate v posameznih športih in 
kljub ostri konkurenci zasedli prvo mesto v 
skupni uvrstitvi letošnjih iger. 

 
 

Solkanski upokojenci uspešni 
na športnih igrah

Kegljanje, ž.                                 1. mesto 
Kegljanje, m.                               1. mesto 
Šah, m.                                         1. mesto 
Balinanje, ž.                                  2. mesto 
Balinanje, m.                              12. mesto 
Križanke, m.                                 3. mesto 
Križanke, ž.                                  5. mesto  
Pikado, ž.                                      4. mesto 
Streljanje z zrač. puško, m.          3. mesto  
Pikado, m.                                    6. mesto 
Ribolov, m.                                  5. mesto 

  
Koordinatorka za šport v DU Solkan, 

Majda Kompara, je z doseženimi rezultati zelo 
zadovoljna. Vsem tekmovalkam in tekmoval-
cem se zahvaljuje za sodelovanje in požrtvo-
valnost ter jim čestita za doseženo prvo mesto 
v skupni uvrstitvi. Obenem vabi še druge čla-
nice in člane društva, da se jim pridružijo na 
treningih in sodelujejo v imenu društva na tur-
nirjih in športnih igrah. Vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem s ponosom izrekata čestitke za 
dosežen uspeh tudi predsednik DU Solkan 
Darko Zavrtanik ter upravni odbor.  

Vidojka Harej

Goriški literarni klub GOvoRICA je kot 
vsako leto doslej položil cvetje na grob pisa-
telja Franceta Bevka na solkanskem pokopa-
lišču ob njegovem rojstnem in tudi smrtnem 
dnevu 17. septembra. To tradicijo klub ohra -
nja od vsega začetka obstoja, že dvanajst let, 
zlasti pa se literati potrudijo ob 8. februarju, 
slovenskem kulturnem prazniku.  

 
Uredništvo

Poklon 
Francetu Bevku

V ŠRC Žogica je bilo obnovljeno igrišče 
za odbojko na mivki predano krajanom v 
uporabo. Kot smo že v prejšnji številki ča-
sopisa objavili, je Svet KS Solkan sprejel 
sklep, da se v letošnjem letu obnovi igrišče. 
Dela so se začela v začetku junija in prve dni 
julija je bila obnova končana. Ošterija Žogica 
je dodala še lične ležalnike in sezona se je za-
čela. Med prvimi so igrišče preiskusili ude -
leženci 27. Poletja ob Soči, ko jim je članica 
slovenske odbojkarske reprezentance po ka -
zala lepote in skrivnosti te igre. Letos je bila 
uporaba igrišča brezplačna. Igrišče bo mo -
goče koristiti, dokler bo vreme naklonjeno 
igranju (predvidoma do konca oktobra). 

Tomaž Černe

Že kar nekaj let se Goriški pihalni orke -
ster v okviru občinskega praznika predstavlja 
s koncerti po krajevnih skupnostih Mestne 
občine Nova Gorica.  

Vedno se godbeniki ustavijo tudi v Sol -
kanu.  

Letos so nastopili 10. septembra, ravno na 
dan krajevnega praznika. 

Popoldan, ob 15. uri, so godbeniki ob 
fontani zaigrali nekaj skladb iz svojega reper-
toarja in koncert zaključili s primorsko him -
no. 

Picerija Soča jim je pripravila dobro došli -
co, in uvod v večerni del praznovanja našega 
praznika je bil popoln. 

 
Vesna Bašin 

 

Obnovljeno igrišče 
za odbojko na mivki

Goriški pihalni 
orkester na Placu 

Ob velenjskem jezeru se je sredi junija 
srečalo okrog 350 članov turističnih društev 
Slovenije iz obvodnih krajev Slovenije. Pri-
sotne je nagovoril predsednik Turistične 
zveze Slovenije. Gostoljubni domači turisti-
čni delavci so prisotnim pokazali turistične 
znamenitosti Velenja in bližnjih turističnih 
znamenitost. Srečanja so se udeležili pred-
stavniki TD Kanal. TD Most na Soči, TD 
Nova Gorica in TD Solkan. Turističnemu 
društvu Solkan je bila podeljena organizacija 
srečanja obvodnih turističnih društev Slove-
nije v letu 2023. Obsoška TD se bodo pove-
zala, da bi s skupnimi močni vzorno 
orga nizirali ta obsežen projekt v naslednjem 
letu na in ob bregovih reke Soče pri Solkanu.  

Jordan Kodermac

Srečanje obvodnih 
društev Slovenije 
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo je na MOS v Celju organiziralo pre-
davanja in okroglo mizo na temo ‘Priložnosti 
gozdno-lesnega sektorja za povečanje suro-
vinske samooskrbe slovenskega gospodar-
stva’. 

Sodelovali so trije predavatelji: mag. Da-
rinka Kozinc je kot podpredsednica Zdru -
ženja Konzorcij za les Severne Primorske 
predstavila lesarsko tradicijo na Goriškem 
včeraj in danes. 

Spregovorila je o izjemnih solkanskih mi-
zarjih, predstavila njihovo mojstrstvo in ob-
vladovanje tako izdelave pohištva kot o 
drugih tehnikah okraševanja lesa: rezbarjenju, 
intarzijah ... spregovorila je o solkanskem mi-
zarskem muzeju in nadaljevala z zgodbo o to-
varni pohištva Meblo, dosežkih, izdelkih in 
inovacijah, s katerimi se je razvojni oddelek 
Mebla pod vodstvom Ljerke Finžgar zapisal 
v zgodovino razvoja pohištva. V zaključku je 
predstavila trenutno stanje goriškega lesar-

V Celju tudi o solkanskih 
mizarjih 

stva in svoje razmišljanje naslonila na finalne 
pohištvene izdelke, ki jih v gozdno-lesni ve-
rigi ni videti (govori se predvsem o lesenih 
hišah, gradbenem pohištvu ...).  

Po predavanjih je sledila okrogla miza, ki 
je odprla mnogo vprašanj in pogledov tako 
na sodelovanje gozdarjev in lesarjev pri 
oskrbi z domačo surovino kot o hitrih spre-
membam, ki se na trgu pojavljajo zlasti z 
energetsko krizo. Diskusija je presegla pred-
pisani čas, kar je dokaz, da se zavedamo po-
mena edine surovine, lesa, in njegovega 
prispevka kot biomateriala – skladišča CO2. 

 
Združenje Konzorcij za les  

Mizarski muzej Solkan

V sredo, 5. oktobra, smo v atriju za Mi-
zarskim muzejem proslavili 20-letnico usta-
novitve RIRDS-a, ki je svoje dve desetletji 

dolgo delovanje obeležil z izdajo novega 
zbornika. 

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko 
društvo Solkan ima zasluge, da smo se na sol-
kansko mizarstvo spomnili s podobo mizarja 
v Mizarski ulici, s staro mizarsko delavnico 
in s spominskimi tablicami po vseh solkan-
skih hišah, kjer so bile nekoč mizarske delav-
nice, pa s knjigo, ki je izšla leta 2018 in nosi 
naslov ‘Živel je tod mizarjev rod’, ter s pri-
kazom stare solkanske mizarske delavnice in 
mizarskega muzeja.  

RIRDS je prostovoljno, neodvisno, ne-
strankarsko društvo, ki skrbi za ohranjanje in 
razvoj rezbarstva, intarzijstva, restavratorstva 
in likovnega izražanja v lesu in drugih narav-
nih materialih. 

Tako je svoj nagovor ob novem zborniku 
RIRDS-a pričel predsednik društva Jožko 
Markič. Prisotnim je na kratko orisal zgodo-
vino mizarstva od časov, ko je bilo v Solkanu 
še veliko mizarskih delavnic, pa do danes, ko 
jih tako rekoč ni več. 

V imenu sveta krajevne skupnosti je 
Branko Belingar čestital članom RIRDS-a za 
uspešno 20-letno delovanje in jim zaželel še 
veliko uspehov pri nadaljnjem ustvarjanju. 

Župan Mestne občine Nova Gorica, dr. 
Klemen Miklavič, je nagovoril prisotne in 
poudaril, da je obdelava in ustvarjanje z 

Predstavitev zbornika in odprtje razstave RIRDS Solkan 

Predsednik RIRDS-a, g. Joæko Markiœ, z zbornikom 
v roki

20-letnica RIRDS-a v atriju Mizarskega muzeja

lesom za Solkance temeljna sestavina lokalne 
identitete. Goriška je močna regija, toda le, 
če stopimo skupaj, združimo svoje znanje in 
spretnosti, je dejal.  

Ob zaključku svojega nagovora je 
RIRDS-u čestital in se zahvalil za negovanje 
te dragocene kulturne dediščine.  

V prostorih Mizarskega muzeja si je bilo 
moč ogledati rezbarsko razstavo članov 
društva. 

Za prijetno vzdušje je poskrbela vokalno-
instrumentalna skupina ‘Kitara za dušo’, za 
lažji klepet ob druženju pa Ošterija Žogica. 

 
Vesna Bašin

14. oktobra so pri Kajak centru v Sol-
kanu slovesno predali namenu brv čez Sočo, 
ki je namenjena pešcem in kolesarjem, odprli 
pa so tudi novo povezovalno kolesarsko pot 
na desnem bregu reke. 

120 metrov dolga in tri metre široka brv 
je bila zgrajena že pred letom in pol, zaradi 
manjkajoče povezovalne poti na desnem 
bregu Soče pa je niso mogli predati namenu. 

Po besedah župana novogoriške mestne 
občine (MONG) je bila varnost uporabnikov 
na prvem mestu. Brv pomeni velik prispevek 
k celovitosti kolesarskega omrežja in je na 
nek način simbol načina, po katerem se in-
tegrirata obe Gorici in celotna regija, raz-
mišlja Miklavič in dodaja: Brv bo povezala 
čezmejni prostor, izboljšala varnost, obenem 
je tudi turistična atrakcija. Prav tako bo 
lahko služila tudi kopalcem v Soči, ki bodo 
ob nenadnem dvigu vode imeli sedaj možnost 
prehoda na drugi breg preko mostu. 

MONG je z investicijo v novo povezo-
valno kolesarsko pot na desnem bregu Soče v 
Solkanu omogočila vzpostavitev povezave 
med brvjo in obstoječo kolesarsko potjo v 
smeri naselja Plave ter bodočo kolesarsko 
potjo do Štmavra v Italiji. Brv bo povezovala 
tudi nove medmestne kolesarske povezave, ki 
bodo zaključene v bližnji prihodnosti. Z iz-
gradnjo teh kolesarskih povezav na obeh 
strani meje bosta Nova Gorica in Gorica pri-
dobili nove rekreativne možnosti za prebi-
valce in obiskovalce. 

Vir: GO-Portal

Solkansko »tromostovje«

Miran Brumat
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Septembrska sobota je bila kljub de -
ževnemu vremenu za solkanske romarje 
po seben in lep dan. Bil je romarski dan na 
Goro nad Sodražico, ki po zaslugi mistikinje 
Magdalene Gornik, rojene leta 1835 (od leta 
2021 poteka tudi škofijski postopek za njeno 
beatifikacijo – priglasitev za blaženo), postaja 
vedno bolj prepoznavna romarska točka.  

Pa se za trenutek vrnimo na sam začetek. 
Ne na solkanski Plac, od koder smo namreč 
v zgodnjem jutru krenili na pot, ampak, da 
pogledamo, kaj romanje pravzaprav je, od 
kod vzgibi in potreba ljudi po njem in ne 
nazadnje, ali današnji človek, v današnjem 
času romanje sploh potrebuje. 

Romanje je prisotna v večini religij. Je 
posebna oblika pobožnosti, s katero verniki 
želimo potrditi svojo vero. Razlogi in oblike 
romanja so bili v katoliški veri v zgodo -
vinskih obdobjih odziv posameznega časa, 
vse od spokornega namena do zaobljub in 
priprošenj. Čas je spreminjal tudi obliko 
romanja – skupinska in posamična peš 
romanja, kasneje romanja z javnimi prevo -
znimi sredstvi, predvsem z vlakom, so 
nadomestila skupinska romanja v udobnih 
avtobusih in družinska z avtomobili.  

Danes posamezniki, v času blagostanja, 
vendar v precejšnji odsotnosti »notranjega 
miru«, ne glede na globino vere, kot »romarji 
skozi življenje«, vedno bolj čutimo željo, če 
ne že celo potrebo, da se podamo na božjo 
pot.  

Številni v svetu, mladi in tisti s kar nekaj 
križi, ljudje vseh poklicev in različnih 
izobrazb; tisti, ki imajo vse, in tisti, ki jim ni 
enostavno preživeti, se danes vračajo k peš 
romanju v iskanju smisla, utrjevanju in včasih 

No, pa se vrnimo v sobotno jutro in na 
solkanski Plac.  

Da bi začetna negotovost zbledela, smo se 
po skupni jutranji molitvi seznanili s potekom 
romarske poti. Kot rečeno, bili smo name njeni 
na Notranjsko, na Goro nad Sodražico, ki je 
iz Solkana oddaljena le dobro uro in pol z 
avtomobilom. Pot nas je vodila po Vipavski 
dolini, preko Rakeka v Cerknico. V Gra ho -
vem smo prisluhnili globokim, na trenutke 
preroškim in do nedavnega prezrtim, pesmim 
pesnika Franceta Balantiča, ki je s sovaščani 
v kraju tragično umrl star komaj dvaindvajset 
let.  

Pot smo nadaljevali mimo Bloških Polic, 
Nove vasi, Raven na Blokah ter se po naselju 
Kračali dvignili na Goro nad Sodražico. Kljub 
dežju je bil pogled na okoliške hribe lep, 
temperatura je bila primerna temu, da smo bili 
na območju pregovorno mrzlih dolin (Babno 
polje, Loška dolina … ), kjer so zimske 
temperature najnižje v Sloveniji. 

V cerkvi Marije Snežne smo skupaj z 
romarji iz slovenske Istre doživeli veselo in 
duhovno bogato sveto mašo, z nagovorom in 
razmišljanjem o priliki o sejalcu. Na trenutke 
sem jo poslušala z zadržkom … Sejalec 
namreč na široko razmetava s semeni. Pri tem 
se ne ozira, na kakšno podlago seme Pada … 
pada na kamenje, skromno zemljino, pada ob 
pot, med trnje in spet seme pada na rodno, 
globoko, pada povsod … Kot kaže, ima 
semen na pretek … Zdaj jo razumem. Hvala 
župniku Miru iz Spodnje Idrije za izjemno 
doživeto, osebno pojasnilo prilike, kako 
pomembno je, da imamo »prazne roke« za 
sprejemanje vsega dobrega, božjega. Nekdo 
je nekoč rekel, da je s pridigo kot s pranjem 
solate – besede iz pridig odtečejo, ostane pa 
olajšanje, včasih veselje, odplakne strah, 
močna misel. Priliko je ponazoril tudi z 
odprtim in darovanja polnim življenjem 
mistikinje Magdalene Gornik. Vsem, ki se 
želite seznaniti z njenim življenjem, pre -
dlagamo v branje knjigo z naslovom Marija 
Magdalena Gornik (1835–1896), ki je izšla v 
založbi Družina. 

Sledil je povratek proti domu. Veselja in 
pozitivnega vzdušja našega romanja ni 
zmotilo deževno vreme, prepustili smo se 

Romanje župnije Solkan

zanesljivemu šuferju, skrbnemu voditelju in 
ne nazadnje varstvu »tam zgoraj«. Seveda 
smo se pred povratkom domov okrepili z 
okusnim domačim kosilom, ki nam je dalo 
volje in moči za ogled še dveh izjemno lepih 
cerkva, morebitni prehlad pa pregnali z zvar -
kom solkanskih mož. 

Najprej smo se ustavili v cerkvi Ma ri -
jinega rojstva v Velikih Laščah, ki so zaradi 

bogate kulturne dediščine občasno poime -
novane slovenske Atene. Velikolaška po kra jina 
je zibelka slovenske književnosti, ki je dala 
Trubarja, Levstika, Stritarja …  

Cerkev, ki je zasnovana kot bazilika v 
novoromanskem slogu, nas prevzame s svojo 
veličino, izjemno svetla in bogato okrašena, ter 
velikostjo, v dolžino meri 30, v širino pa skoraj 
20 metrov. Zgrajena je bila v letih od 1856 do 
1876. Tloris cerkve je v obliki la tinskega križa, 
s tremi ladjami. Cerkev je bogata s stenskimi 
poslikavami in oltarnimi rezbarijami ter kipi. 

 
Sledil je še ogled romarske baročne cerkve 

osmerokotnega prostora in zvonika v Novi 
Štifti. Kot nam je pojasnil edini še tam 
prebivajoči brat frančiškan, segajo romarski 
začetki Nove Štifte v leto 1419, ko je na mestu 
današnjega svetišča stala Marijina cerkvica ali 
kapela. Povedal je, da ustno izročilo povezuje 
začetek gradnje cerkve s prikazovanjem 
Matere božje kmetu Matiji Furlanu. Cerkev sta 
v letih 1641 do 1671 sezidala baron Jurij 
Anton Trilleg in njegov brat Ivan Friderik. 
Zaradi kulturnega boja in jožefinizma bi 
božjepotna cerkev skoraj popolnoma propadla 
in, ker ni bilo duhovnika, bi jo skoraj podrli. 
Okoličani so priskrbeli stalnega duhovnika, 
leta 1914 pa so skrb zanjo prevzeli fran čiškani. 
Posebnost Nove Štifte je zavarovana lipa, ki v 
premeru meri več kot osem metrov, na njej pa 
je postavljena hiška. 

Povratek domov je bil lep. Na zahodu je 
bilo slutiti sonce. Tako svetlo in toplo, kot so 
bila naša občutja po bogato doživetem dnevu. 

Ker je pot, ki je opisana, zelo blizu, je 
lahko lepa priložnost za nedeljski družinski ali 
popoldanski izlet. In če mu malce spre menimo 
namen, postane lahko lepo družinsko romanje. 

Vabljeni! 

              Romarka Andreja, besedilo in  

iskanju vere, včasih tudi »kar tako«. Vsak, ne 
glede na vero, status in leta, pa pove, da ga 
romarje ni pustilo ravnodušnega.  

Posebej znana je romarska pot v Sa ntiago 
de Compostelo v Španiji. Če se ozremo nao -
koli, pa imamo v neposredni bližini bogato in 
lepo romarsko središče na Sveti Gori. 
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Slovenci smo eni od redkih narodov, ki še 
ohranjamo stara domača imena mesecev. Da 
nanje ne bi pozabili, si bomo ogledali solkan-
sko rastje v drugi polovici leta kar po imenih 
mesecev, torej od malega srpana do grudna.  

 
Julij – mali srpan 
Visoko poletje je čas, ko se je nekdaj 

začela žetev s srpom, od tod ime meseca mali 
srpan. V tem času obiramo omamno dišeče 
cvetove sivomodre sivke, ki je v polnem razc-
vetu. Bogati so tudi grmi cvetočega rožma-
rina. Vrtove krasijo bujne nočne lepotice, ki 
se izogibajo sončni vročini in svojo lepoto 
odkrivajo le ponoči. Po gredicah se odpirajo 
rumeno-rjave žametnice, cinije, dalije, hor-
tenzije. Ob zidovju se bohotijo rožnati, rdeči, 
oranžni ali beli oleandri, jasminova troblja, 
poseben okras je rožnata lagerstremija, ki 
krasi okolico Hotela Sabotin. 

Še posebej je to mesec, ko padajo v brente 
snopi grozdja. 

  
Oktober – vinotok 
Mesec, ko po času vesele trgatve vino teče 

v sode. Z latnikov pa visijo grozdi izabele, 
sladke črne jagode uživamo sveže, služijo pa 
tudi za odličen sok. Na vrtovih se odpirajo 
drobne mnogocvetne astre, hermelika, po-
novno zacveti ognjič, ki lahko prenese tudi 
zimo. Cvetovi hortenzij dobijo v tem času pi-
sane jesenske barve in jih lahko posušimo za 
zimske ikebane.  

 
November – listopad 
Narava se pripravlja na zimsko spanje, li-

stje rumeni in odpada z dreves, zato listopad. 
Živopisno listje divje trte krasi zidove, 

otresajo se listnata drevesa, odpadlo listje od-

Solkansko rastje od malega srpana do grudna

Oleandri v Øolski ulici

Jasminova troblja ob nekdanji Vilœetovi hiøi

prese na solkanskem pokopališču, ki kipijo v 
nebo s Sveto Goro v ozadju. 

A zimsko cvetje tudi v zadnjem mesecu 
leta ne miruje. Na božičnem drevcu se sredi 
močnih zeleno-belih listov skrivajo drobne 
rdeče jagode; zimski jasmin odpira svoje 
popke in če v začetku decembra odrežemo 
nekaj vejic in jih damo v vazo, se odprejo ru-
meni cvetovi tik pred božičem in so poživlja-
joč okras prazničnim aranžmajem. 

Na srečo se v Solkanu ohranja še nekaj 
starih okrasnih dreves, v tem pa je bogastvo 
in posebna privlačnost kraja. Naj ta zapis 
spodbudi k opazovanju in vrednotenju na-
ravne lepote, ki se v svetu tehnike vse bolj od-
daljuje od slehernika. 

                Katarina Vuga, besedilo in 

Lagerstremija ob Hotelu Sabotin

Sonœnice s Sabotinom v ozadju

Kaki v Dolenjem koncu

Rumena sternbergija na Goriøœeku

Zadnji ostanki nekdanjih cipres

Avgust – veliki srpan  
Osmi mesec v letu je čas velike košnje, 

zato veliki srpan. Razbohotijo pa se razkošne 
sončnice, najlepše so v Ščədnah. Na vrtovih 
in gredah ostaja julijsko cvetje, v kolikor ga 
letos suša ni požgala. Grobove krasijo predv-
sem trajnice, ena lepših je sivozelena cinera-
rija, ki je še posebno privlačna, če je ustrezno 
porezana. 

Cinerarija

September – kimavec 
V tem jesenskem mesecu sadje dozori in 

kima na vejah sadnih dreves, od tod ime me-
seca kimavec. To je čas obiranja jesenskih 
sadov: sladke jesenske fige, ki jih je bilo nek-
daj v Solkanu v obilju, gredo v tem mesecu h 
koncu, dozorijo pa jabolka, hruške, češplje, 
kutine. Dozorijo drobne šipkove jagode, 
ognjeni grm, (japkice).Trate, skalnjake in gro-
bove krasi prelepa rumena sternbergija (jesen-
ski žafran). 

krije rumeno-oranžne kakije, ki so godni za 
obiranje. V polnosti pa zacvetijo v gredah in 
na vrtovih krizanteme, ki jih na praznik vseh 
svetih poklanjamo svojim rajnim.  

December – gruden 
V decembru zemlja zmrzuje, spreminja se 

v grude – od tod gruden. Glavni okras zad-
njega meseca so različni iglavci – vse od 
smreke, tise, cedre, macesna pa do ciprese in 
bora, ki otresata svoje storže, tudi odličen 
okras za nagrobne ikebane. V Dolenjem 
koncu še obstaja park in ostanki starih Lenas-
sijevih smrek. Ob hišah na Placu se oko zau-
stavi ob dveh ogromnih drevesih cedre, 
pogled pa še posebej pritegnejo tri stare ci-
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Osnovna øola Solkan

Prišel je mesec september in z njim prvi 
šolski dan. Učenci so se spočiti in polni počit-
niških vtisov vrnili v šolske klopi. S sošolci 
in učitelji so se srečali na šolskem igrišču, 
kjer jih je s prijaznimi in spodbudnimi bese-
dami pozdravil gospod ravnatelj Goran 
Bezjak. Učenci so se skupaj z razredniki in 
so razredniki odpravili v matične učilnice, 
kjer so se seznanili s šolskim urnikom in po-
tekom šolskega leta.  

Vsem učencem in učiteljem ter staršem 
želimo uspešno, prijetno, predvsem pa zdra -
vo šolsko leto. Srečno! 

                     Erika Grosar, besedilo in    

Nasmejani drugošolci so v šolski 
avli z razigrano pesmijo pričakali in 
sprejeli nadobudne prvošolce, ki so 
skupaj s starši prvič pogumno priko-
rakali čez šolski prag. Osmošolec 
Jakob jih je očaral z zvoki trobente. S 
spodbudnimi besedami jih je v novo 
obdobje pospremili gospod ravnatelj, 
Goran Bezjak, podžupan MONG, go-
spod Sašo Kogovšek, in učiteljice, ki 
so prvošolcem podelile rumene rutke 
in jim čestitale. Drugošolci so jim 
izročili lutki Lili in Bine, ki ju bosta 
spremljali čez celo šolsko leto. Novo-
pečeni prvošolci so skupaj z razred-

Prvi šolski dan

Uœenci 1. A razreda z uœiteljicami ob torti

Ivana, Blaæ in Gaja

Tekmovanje ‘Male sive celice’ ima tako 
v Sloveniji kot na OŠ Solkan dolgo tradicijo. 
Učenci in učenke se radi preizkušajo v znanju 
in veščinah, ki jih tekmovanje ponuja. 
Uživajo v medsebojnem povezovanju in so-
delovanju, tekmovanju in navijanju. 

Tako smo začeli tudi letos. Najprej smo 
takoj po začetku šolskega leta izvedli šolsko 
tekmovanje in na podlagi rezultatov sestavili 
ekipi, ki sta se pomerili še z drugimi ekipami 
osnovnih šol (vseh je bilo 299) na pisnem 
delu regijskega tekmovanja, ki je potekalo v 
e-okolju. Držali smo pesti za obe ekipi. To-
krat se je na ustni del tekmovanja uspelo 
uvrstiti ekipi, ki jo sestavljajo Gaja Boltar iz 
7. c, Ivana Bagon iz 8. b in Blaž Bagon iz 
9. d razreda. 

V torek, 21. septembra, smo se na ustni 
del tekmovanja, kamor se je uvrstilo 64 ekip 
iz celotne Slovenije, odpravili na OŠ Anka-
ran. Med osmimi ekipami iz primorske regije 
smo v poštenem in prijetnem dvoboju z OŠ 

Male sive celice

Lucija Portorož zmagali in se uvrstili v nadal-
jnje tekmovanje, ki bo potekalo na RTV Slo-
venija. 

Blaž, Ivana in Gaja, iskrene čestitke. Po-
nosni smo na vaš uspeh, veselimo se z vami. 
Držali bomo pesti za vas tudi v nadaljevanju 
tekmovanja. 

Barbara Stožir Curk,  
psihologinja, mentorica 

 

Prvič v šolo

ničarko in učiteljicama odšli v ma-
tično učilnico, kjer so se najprej poz-
dravili v krogu, prisluhnili pravljici z 
naslovom ‘Poljubljena roka’ in se po-
sladkali z okusno torto. Dan je prehi-
tro minil.  

Dragi prvošolci, naj vas skozi prvo 
šolsko leto vsak dan spremlja mo-
drost medvedka Puja: »Obljubi mi, 
da si boš za vedno zapomnil, da si po-
gumnejši kot verjameš, močnejši kot 
izgledaš in pametnejši kot misliš.« 
Srečno! 

                    Erika Grosar, besedilo in  

Uœenci 1. B razreda z uœiteljicami ob torti

September je turbulenten mesec, pravijo … 
Da, v septembru za šolskimi vrati vrvi od 

energije polnih učencev, pričakujočih učiteljev, 
novih ciljev, oblikovanja dejavnosti in svežih 
vsebin. Vsepovsod je polno pričakovanj, želje 
po spremembi, a obenem se še vedno radi spo-
gledujemo s tem, kar nam je znano in kjer se 
počutimo varni. 

574 stolov je zasedenih v razredih od Trno-
vega do Solkana. Imamo kar 4 oddelke 9. ra-
zredov (93 učencev) in ti so morda zadnjič tako 
številčni. Otrok, ki so vpisani v 1. razred, je 
malo. Vseh otrok v 1. razredih v šolskem letu 
2022/2023 (Solkan, Grgar in Trnovo) je le 44.  

Zato so drugačni pristopi in razvojni načrt 
šole usmerjeni v znanje, veščine in spretnosti, 
ki jih učenci razvijajo, da lahko sodelujejo sku-
paj, soustvarjajo in načrtujejo poti do cilja, 
spremljajo svoje dosežke, so samokritični, 
ustvarjalni in inovativni, obenem pa razvijajo 
občečloveške odnose, vrednote vseživljenj-
skega učenja in trajnostnega razvoja. Na drugi 
strani pa gre za razvoj, nadgradnje znanj, izme-
njavo praks in izkušenj ter načrtovanje profe-
sionalnega razvoja in učenja tudi zaposlenih ter 
posledično spremljanje, vrednotenje in izbolj-
ševanje le-tega. Bistvo je dvig kvalitete odno-
sov, komunikacije, kompetenc in znanja.  

Čakajo nas večje in manjše investicije na 
matični šoli, ki bodo zahtevale prilagajanja ter 
veliko mero potrpežljivosti in strpnosti vseh 
nas. Kakovostno sodelovanje s starši je za šolo 
oz. celoten zavod zelo pomembno. Oni so tisti 
tretji deležnik vzgoje in izobraževanja, s po-
močjo katerega lahko lažje in učinkoviteje sku-
paj spreminjamo stvari na bolje.  

Poleg staršev pa igra veliko vlogo tudi širše 
lokalno okolje. Sama šola je umeščena v kraj s 
tisoč in večletno zgodovino in tradicijo, kar 
nam nalaga spoznavanje, zavedanje in ohranja-
nje le-te z medsebojnim povezovanjem in obli-
kovanju skupnih projektov. 

Načrte za prihodnost imamo. Cilje in poti 
do njih zastavljene. Ampak naš čas je sedaj. Za 
to, kar načrtujemo in želimo doseči v prihod-
nosti, moramo delati in živeti sedaj. Medse-
bojna skrb, odgovornost, spoštovanje, razu  me - 
vanje, strpnost, izbira besed, učenje z razume-
vanjem, iskanje rešitev, trajnostna naravnanost 
… Vse to je sedaj naše skupno delo.  

 
Heidi Jakopič,  

pomočnica ravnatelja OŠ Solkan

OŠ Solkan 
med sedaj in potem 

Vsako šolsko leto prinaša nekaj novosti 
in sprememb, ki jih navadno uspešno vna-
šamo v življenje in delo na OŠ Solkan.  

V šolski svetovalni službi, ki jo oprede-
ljuje fleksibilnost, asertivnost in spoštovanje, 
sodelovanje, strokovno, etično in profesio-
nalno delovanje, usmerjenost v razvoj ter v 
preventivno delovanje, delovanje v zelo di-
namičnem okolju, kjer ne manjka kurativ-
nega delovanja in intervencij ter povezovanja 
z zunanjimi institucijami, od 1. septembra de-
lujemo tri strokovne delavke: psihologinja 
Barbara Stožir Curk in pedagoginji Simona 
Kerševan ter Suzana Krančan.  

Okrepljena služba, ki pokriva tako vrtec 
kot šolo z vsemi podružnicami, nam daje pri-
ložnost za še kakovostnejše delo na področjih 
dela z učenci, starši in učitelji. Omogoča nam 
več priložnosti za preventivno delovanje v 
vrtčevskem okolju vrtca pri OŠ Solkan, v šol-
skem pa na področjih učenja, krepitve zdra-
vih medvrstniških odnosov, na področju 
varovanja in krepitve duševnega zdravja, dela 
z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi po-
trebami, karierne orientacije, krepitve poziti-
vne šolske kulture in klime, promocije 
prostovoljstva in medsebojne pomoči, soli-
darnosti itd.  

Barbara Stožir Curk, psihologinja 

Okrepljena 
svetovalna služba

Uœenci 5. razreda v øoli v naravi

Otroci pri sprostitveni dejavnosti

Uœenci, zbrani na øolskem igriøœu, posluøajo 
pozdrav ravnatelja.         
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Utrip kraja(Ne)znani Solkanci

Tujina mi je omogočila, da sem spoznala ljudi, ki jih sicer ne bi 
Stevo Fornazarič sem poleti srečala v Sol-

kanu, ko je bila pred domačo hišo zapletena 
v prijeten pogovor z znanko. Vprašala sem jo, 
če bi za Solkanski časopis kot rojena Sol-
kanka povedala kakšno zanimivost. Poročena 
je namreč z Ivanom Fornazaričem z Vo-
grskega, ki velja za najbolj uspešnega pod-
jetnika na Bližnjem vzhodu. Primorec je tja 
odšel kot predstavnik že zdavnaj propadlega 
podjetja Vozila Gorica. Po propadu šempe-
trske tovarne je nadaljeval s poslom, ki je bil 
vitalen za hitro rastočo ekonomsko prestol-
nico: proizvodnjo priključnih vozil in tovor-
nih prikolic. Gorica Group danes zaposluje 
1.000 ljudi in ustvari 100 milijonov dolarjev 
letnih prihodkov. Družina je živela najprej v 
Kuvajtu, leta 1990 pa so se preselili v Dubaj. 

 
Ste ob poroki kdaj sploh pomislili, kam 

vse boste možu sledili?  
Ne, niti v najboljših sanjah si nisem pred-

stavljala, da me bo pot peljala, kamor me je. 
Naši začetki so bili skromni, in bolj koto cil-
jih, smo bili veseli poti, ki smo jo vsakod-
nevno hodili. 

Vam je bilo težko zapustiti službo na 
pošti, svojce in dom? 

Seveda, začetki nikoli niso lahki in zapu-
stiti domače okolje, ki ti daje varno zatočišče, 
terja svoj pogum. Ko smo zapustili Slovenijo, 
smo morali življenje postaviti na novo, se na-
vaditi nove kulture, novega jezika ter zago-
toviti, da so se otroci v novem okolju počutili 
karseda varne. Od samega začetka pa moram 
priznati, da sva z možem naredila vse, da se 
podpirava in funkcionirava družinsko. Mož 
je prevzel izziv in se osredotočil na kariero, 

medtem ko jaz na otroka, da sta se privadila 
na novo okolje, v katerem nismo imeli nobe-
nih stebrov, na katere bi se lahko oprli. 

Večina ljudi vidi uspeh vašega moža, 
najbrž pa nihče ne pomisli na vso dolgo 
pot, ki jo je bilo potrebno prehoditi do 
uspešnega podjetja, kot je danes? 

Mislim, da je možev uspeh iz treh kom-
ponent. Najprej iz trdega dela, znanj ter iz-
kušenj, ki jih je nabral na poti, ki so mu 
omogočila, da je potegnil prave odločitve v 
pravih trenutkih. Uspeh pa je tudi rezultat 
njegove strasti za to, kar počne, ter praktične 
miselnosti, ki je usmerjena v rešitve pro-
blema, situacije. Uspeha pa zagotovo ne bi 
bilo brez družine, ki je držala skupaj v težkih 
trenutkih. 

Kako ste možu stali ob strain? Ste se 
aktivno vključevali, se vključujete, v pod-
jetje? 

Na začetku 90-ih sva z možem ustanovila 
prvo podjetje. V tistem času sem skrbela za 
administracijo, medtem ko se je on osredo-
točil na trg in produkt. Še vedno se smejeva 
dogodku, ki je del naše zgodovine, in sicer on 
vedno pravi, da sem bila jaz tista, ki sem za-
pustila podjetje, jaz pa, da je bil on ta, ki me 
je odpustil. Resnica niti ni pomembna, vendar 
je bila prava odločitev za našo družino in na-
daljnje življenje v Dubaju.  

Imate dva že odrasla otroka. Kako sta 
onadva doživljala prilagajenje na novo 
okolje? 

Otroci sami po sebi niso zahtevni, zah-
tevne otroke delajo starši. Lahko jih vzgojiš 
tudi v puščavi, vendar z ljubeznijo in smi-

slom za pripadnost. Če dobijo to, potem bodo 
odporni na vse izzive v življenju.  

Kaj vas navdušuje v Kuvajtu in kje so 
prednosti, ki jih vidite v primerjavi z 
našim, domačim okoljem? 

Na začetku smo živeli v Kuvajtu, in sicer 
tri leta oziroma do Zalivske vojne, ko smo se 
preselili v Dubaj. Prednosti življenja v tujini 
so večplastne. Predvsem bi omenila multikul-
turnost, v katero padeš in začneš sprejemati 

in v njej živeti. Tukaj na Bližnjem vzhodu je 
večina družin tranzitnih, brez komforta širše 
družine, zato prej dobiš skupno nit. Spreje-
mamo, da smo drugačni, da ni norm, le dru-
gačni pogledi na svet, ki ti odprejo oči.  

Kaj najbolj pogrešate? 
Pogrešam domačo panceto, letne čase in 

še posebej mrzel soški zrak, solkanski govor. 
Pa še prijateljice iz mladosti, ampak sem 

zelo hvaležna, ker sem obdržala stik. 
Veliko časa najbrž preživite tudi doma, 

ne nazadnje ste si lep dom ustvarili tudi 
tu? 

Seveda, z veseljem se vračam v Slove-
nijo, večkrat na leto, in se dejansko počutim, 
da imam dva domova. 

Če pogledate nazaj, kakšne možnosti 
vam je ponudila tujina? In za kaj vas je 
oropala, če vas je? 

Tujina mi je omogočila, da sem spoznala 
ljudi, ki jih sicer ne bi, da je s pravim odno-
som, pristopom in delom mogoče doseči mar-
sikaj. Tujina mi ni odvzela veliko, le druženje 
s prijateljicami in sorodniki, kar pa lahko 
dandanes nadomestimo tudi s tehnologijo. 

Mogoče kdo misli, da živite kot v pra-
vljici iz 1001 noči?  

Ne vem, mogoče morate to vprašati njih. 
Ljudje, ki me poznajo, vedo, kakšna je real-
nost in kaj je bilo potrebno vložiti, da smo 
prišli do tukaj.  

… in za konec, kje se najbolje počutite? 
Dobro se počutim v obeh krajih in zado-

voljna sem, da imam prijatelje v Sloveniji in 
v Dubaju. 

Hvala za pogovor in srečno naprej.  

Darinka Kozinc

Čez dve leti bo minilo 100 let od smrti dr. 
Klementa Juga. Živel sem blizu njegove roj-
stne hiše v Žabjem kraju 16, kjer je danes na 
fasadi spominska plošča. Od nekdaj sem si 
želel videti njegov grob v Dovjem, ki smo ga 
letos junija obiskali z družino.  

Klement Jug se je rodil leta 1898 v Sol-
kanu kot najmlajši od šestih otrok. Starša sta 
se kot mnogi Primorci, tudi moji dve teti, od-
selila v Argentino, a sta se, kar ni bilo prav 
pogosto, po dveh letih vrnila. Čez lužo sta za-
služila dovolj, da sta v Žabjem kraju odprla 
trgovino, ki jim je zadostovala za preživetje. 
Kasneje jo je prevzel Klementov starejši brat 
Anton – Tonče. Po letu 1947, ko so trgovino 
nacionalizirali, je Tonče tam še vedno ostal 
in jaz sem kot mulo večkrat šel k njemu kaj 
kupit. Klementova sestra Antonija – Tonja se 
je poročila z Augustom Vugo – Guštom, ki je 
bil brat mojega nonota Franca Vuge. 

Klement je ljudsko šolo končal v Solkanu 
in šolanje med 1910–1915 nadaljeval na nižji 
gimnaziji v Gorici. Zaradi izbruha 1. sve-
tovne vojne so se s starši kot begunci preselili 
na Gorenjsko. Višjo gimnazijo je nadaljeval 
v Ljubjani, kjer je leta 1919 maturiral. Med 
leti 1917–1919 se je prostovoljno javil v av-
stro-ogrsko vojsko in bil v gorsko strelskem 
polku na Južnem Tirolskem. Jeseni 1919 se 
je vpisal na novoustanovljeno ljubljansko 
univerzo ter leta 1923 promoviral za doktorja 
filozofije. 

Z alpinizmom se je začel ukvarjati leta 
1920, v kar ga je uvajal Zorko Jelinčič, eden 
vodilnih članov narodno obrambne ilegalne 
organizacije TIGR. Dve leti pozneje se je 

včlanil v alpinistični klub Skala, s takrat 
vrhunskimi alpinisti, kot so: Joža Čop, Janez 
Kveder, Alojz Volkar in drugi, katerih glavni 
cilj je bil preplezati Severno triglavsko steno 
t. i. Tumovo, danes Slovensko smer. O tova-
rištvu in rivalstvu med alpinisti, pri čemer sta 
prednjačila Čop in Jug, lahko preberemo v 
romanu Stena, avtorja Toneta Svetine. 

Klement Jug ni pomemben le kot alpinist, 
temveč predvsem kot alpinistični filozof. 
Znane so njegove misli, npr. »Kjer je volja, 
tam je tudi pot.« ali »Pravzaprav ni v stenah 
ali prepadih narave, marveč v človeškem 
subjektivnem razpoloženju samem. Zmage 
torej, ki jih doseže plezalec, so zmage nad 
stenami le z ozirom na zmožnosti; v moral-
nem oziru pa so zmage nad samim seboj. Ob-
vladaj svojo lastno notranjost in hodi, pa boš 
obvladal tudi nevarnosti.«  

V leksikonu Cankarjeve založbe beremo: 
»Jug, Klement * 1898 + 1924, slovenski fi-
lozof in alpinist, razvijal antropološko in 
etično problematiko (O vzorčnem poteku na-
gonskega življenja). Zagovornik in ideolog 
modernega alpinizma.« 

Klement Jug je pomemben tudi kot na-
rodno zaveden Slovenec. Tako se je v preple-
zanih prvenstvenih smereh v slovenskih 
Alpah tudi v alpinizmu s tovariši boril za 
zmago pred nemškimi alpinisti. V Planin-
skem vestniku je pod psevdonimom Miloš 
Trpin objavljal pesmi in članke. Bil je borec 
proti raznarodovalni politiki italijanskih obla-
sti na Primorskem.  

Leta 1921 je začel ljubezensko zvezo z 
učiteljico Milno Urbančič iz Šempetra, ki je 

Veliki Solkanec Klement Jug  

službovala na Otlici. Kljub temu, da sta si do 
njegove smrti izmenjala več kot 700 pisem 
in je bila ta ljubezen bolj platonska, nekateri 
namigujejo, da se je morda (a le malo ver-
jetno) zaradi prekinitve njunega odnosa 
odločil za samomor. Klement je bil po obisku 
Milne na Otlici leta 1924 namreč razočaran 
nad njenim sproščenim druženjem z Italijani, 
da je s pismom prekinil odnos.  

11. avgusta 1924 je sam poskušal osvojiti 

še nepreplezano smer v Severni triglavski 
steni. Štiri dni kasneje so ga pod steno našli 
mrtvega ter ga 17. avgusta pokopali v Dov-
jem pri Mojstrani ob zanimivi cerkvici sv. 
Klemena. Po njem se imenujeta Jugov steber 
v Severni steni ter planinska koča v Lepeni.  

Na majhen skalnat grob, z zbledelim na-
pisom dr. Klement Jug, ki gleda proti Moj-
strani in gorovju v ozadju, smo položili sivkin 
šopek in se mu poklonili v mislih. 

Aldo Vuga 

Steva in Ivan Fornazariœ,          osebni arhiv
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doktoriral iz teme: »Represija komunisti-
čnega režima na Severnem Primorskem v 
prvem desetletju po drugi svetovni vojni.« 
Tema je verjetno za mnoge neprijetna, a ven-
dar je pomembno, da osvetlimo tudi to ob-
dobje. Za to tematiko sem se odločil, ker so 
me vedno zanimale usode posameznikov v 
primežu režima. Kljub temu, da nisem študi-
ral pedagoške smeri, temveč samostojno, ra-
ziskovalno zgodovino, sem bil do sedaj 
vedno zaposlen v šolstvu. Že med študijem 
sem nekaj let nadomeščal učiteljico zgodo-
vine na Osnovni šoli Solkan, od leta 2003 pa 
sem zaposlen na Škofijski gimnaziji Vipava. 
Delo z mladimi me veseli. Dijakom skušam 
podati resnico o zgodovinskih dogodkih, da 
bi bili kot bodoči izobraženci samostojne in 
resnicoljubne osebnosti. Poleg pedagoškega 
dela pa me je vedno zanimalo tudi raziskova-
nje in pisanje zgodovine na podlagi zgodo-
vinskih virov, ko moraš biti ure in ure 
zakopan v arhive, da se lahko čimbolj obje-
ktivno približaš zgodovinski resnici o nekem 
dogodku, o nekem obdobju. Prve članke sem 
začel pisati v 1001 – solkanski časopis, ko 
sem preko gospe Viktorije Polak pl. Bartolo-
mei dobil dostop do arhiva solkanske plemi-
ške družine Bartolomei. Kasneje sem s 
svojimi prispevki sodeloval pri nekaterih 
zbornikih, kjer sem pisal o solkanski krajevni 
zgodovini in zgodovini dežele Goriške, zlasti 
o plemiških družinah in o vojski 17. in 18. 
stoletja. Pred leti sva z Evelin Bizjak v sode-
lovanju s hotelom Sabotin prirejala kulturno-
zgodovinske večere in razstave na tematiko 
solkanske krajevne zgodovine. Jaz sem imel 
predavanja, Evelin pa je poskrbela za zgodo-
vinske kostume in nastopajoče zgodovinske 
skupine, ki so popestrile večer. Hotel Sabotin 
pa je častil pogostitev. Ti večeri so bili dobro 

Vedno sem rad poslušal zgodbe o starem Solkanu

Dr. Jernej Vidmar Bašin, Solkanec, zgo-
dovinar, profesor, resnicoljub in iskriv sogo-
vornik. Dijaki 3. letnika Škofijske gimnazije 
v Vipavi, kjer poučuje, so si enotni, da se pri 
urah profesorja Jerneja nikoli ne dolgoča-
sijo, saj mu s svojimi, tudi humornimi, izja-
vami prav vedno uspe pričarati sproščeno in 
zabavno vzdušje. Navdušenja ne skrivajo niti 
nad njegovo likovno nadarjenostjo, saj jim, 
za nazornejšo predstavo o predavani snovi, 
čestokrat na tablo nariše kakšno skico. Poleg 
tega občudujejo profesorjevo predanost zgo-
dovini in pravijo, da je prava zakladnica 
zgodovinskega znanja. Kljub številnim obvez -
nostim se je z veseljem odzval mojemu pova-
bilu na pogovor … 

Kje in kako ste preživljali otroštvo? 
Otroštvo sem preživljal v Solkanu, od 

koder že dolge generacije izhajajo moji pred-
niki po mamini strani. Spomini na otroštvo 
so zelo lepi. Z nami je živela nona. Nonota 
žal nisem poznal, saj je umrl kot mlad parti-
zan, ko so ga na gradu v Gorici leta 1944 
ustrelili nemški okupatorji. Rad se spomi-
njam, ko smo se s sosednjimi otroki iz »Go-
riščeka« igrali na naši brajdi, ko smo se 
pozimi sankali, ker so bile zime bolj bele kot 
sedaj. Marsikatero smo tudi ušpičili. Zelo 
lepe spomine imam na sošolce, prijatelje iz 
časa šolanja na solkanski osnovni šoli. 

Vašo poklicno pot je zaznamovala zgo-
dovina. Ste profesor na Škofijski gimnaziji 
Vipava, pohvalite pa se lahko z doktora-
tom znanosti. 

Ja, zgodovina me spremljala že od otro-
štva. Vedno sem rad poslušal zgodbe o sta-
rem Solkanu. Rad sem bral zgodovinske 
knjige. Po gimnaziji sem šel na študij zgodo-
vine v Ljubljano. Kasneje sem končal podi-
plomski magistrski študij, leta 2016 pa sem 

obiskani in lepo sprejeti. Zadnja leta pa se 
ukvarjam tudi z novejšo zgodovino. Včasih 
se s svojimi prispevki udeležim tudi kakš-
nega znanstvenega simpozija. Pred kratkim 
smo ob 75. obletnici Pariške mirovne konfe-
rence imeli znanstveni simpozij v Trstu. Ob-
časno sodelujem tudi s tržaško revijo 
Mladika. 

Zavzeto ste sodelovali pri raziskovanju 
»Solkanskega gradu«. 

Ko govorimo o »Solkanskem gradu« je 
treba ločiti vsaj dve zgodovinski lokaciji ozi-
roma stavbi. Eno je dvorec »Palač« (ime iz 
Palazzo), ki je nekoč stal na Soški cesti – Go-
riščeku. To je bil dvorec oziroma markantna 
gosposka palača s štirimi slikovitimi stolpi. 
Verjetno je nastal na starejših temeljih, a je 
bil zgrajen v drugi polovici 17. stoletja. Zgra-
dil ga je goriško solkanski župnik Janez Kri-
žaj, ki je bil pomembna cerkveno politična 
osebnost Goriške 17. stoletja. Slednji je dal 
leta 1689 postaviti tudi pokopališko cerkev 
Svetega Roka v Solkanu. Dvorec je skozi sto-
letja menjal številne lastnike. Nekateri so bili 
plemiči drugi premožni meščani. Od pleme-
nitega Norberta pl. Schmuckerja je dvorec s 
posestjo kupil moj pranono Jožef Komel, ki 
je imel žagarsko obrt. Dvorec je bil ob bom-
bardiranju Solkanskega mostu s strani An-
gloameričanov v drugi svetovni vojni delno 
poškodovan. Leta 1959 je bil nacionaliziran 
moji noni Marici Bašin in nato ga je dala ob-
čina med leti 1960–1965 večinoma podreti.  

Solkanski srednjeveški grad »dvor« pa je 
domnevno stal pri oz. nekoliko severno od 
studenca v »Zagradu«. O tem nam pričajo 
vsaj trije zgodovinski viri. Prvi vir je knjižica 
frančiškana Franja Glaviniča, natisnjena leta 
1648 v Vidmu, ki opisuje frančiškanske po-
stojanke na Hrvaškem, Bosni in na Kranj-
skem. V njej frančiškan Glavinič omenja, da 
je v Solkanu hospic (mišljen solkanski klo-
šter), ki pripada samostanu na Sveti Gori. 
Nato pa piše, da se 30 korakov vstran od ho-
spica lahko opazijo ostanki starega gradu s 
studencem čiste vode. Nedvomno gre za stu-
denec v Zagradu, ki je izviral na posestvu 
frančiškanskega hospica. Drugi vir je doku-
ment iz leta 1617, ki sem ga pred leti našel v 
Državnem arhivu v Trstu. V njem plemič 
Raimund Turn prosi cesarja Ferdinanda II. 
naj mu podeli jurisdikcijo v Solkanu in 
Grgarju. Med drugim pa sporoča, da se je 
odločil ponovno zgraditi v Solkanu »hišo, ki 
se ji trenutno reče porušeni grad«. Piše, da so 
jo že pred 230 leti goriški grofje podelili kot 
fevd njegovemu predniku Febu III. Turni po-
rušenega gradu kasneje niso obnovili. Iz do-
kumenta ni navedena lokacija grajskega 
objekta, a glede na to, da je grof Turn hospicu 
leta 1630 podelil rodoviten kos zemlje, na ka-
teri je stal tudi studenec v Zagradu, lahko 
domnevamo, da je hiša, ki se v dokumentu 
omenja kot porušeni grad dejansko ruševina, 
ki jo opisuje frančiškan Glavinič. Tretji vir, 
ki je pomemben in potrjuje obstoj srednjeve-
škega gradu v Zagradu ter tudi potrjuje Gla-
viničev opis, pa je dokument, ki ga je prav 
tako v tržaškem arhivu našel zgodovinar dr. 
Vojko Pavlin. V tem dokumentu se omenja 
utrdba, njeni ostanki v Solkanu ob studencu 
v Zagradu. Iz vsega navedenega, zlasti pa, če 
sledimo Glaviničevemu opisu, lahko skle-
pamo, da so ruševine srednjeveškega gradu 
stale v neposredni bližini hospica, in sicer ob 
hribu južno v njegovem z zidom ograjenim 
velikim posestvom (z vrtom, vinogradom, sa-
dovnjakom) proti studencu v Zagradu. 
Stavba hospica, ki se je oblikovala iz neka-
terih že prej obstoječih hiš konec 16. stoletja, 

je bila na mestu, kjer so danes hišne številke 
Trg A. M. Plenčič 17, 18, 19, 20, 21. Loka-
cijo srednjeveškega gradu torej lahko dom-
nevno umestimo v prostor, ki se začenja nad 
ohranjenim visokim kloštrskim zidom s 
kipom sv. Ane (približno današnji hišni šte-
vilki 17 in 13 v Mizarski ulici oziroma od 
hišne številke 19 na Trgu A. M. Plenčiča ob 
hribu) do nekako hišnih številk v Ulici Borisa 
Kalina 5c, 7, 9. Studenec je tekel namreč za 
gradom, zato tudi ledinsko ime Zagrad. Ne-
kateri domačini še danes znajo povedati, da 
preden so bile zgrajene omenjene hiše v ulici 
Borisa Kalina, so se videli posamezni ostanki 
zidovja. Ali je bilo to grajsko, pa lahko samo 
domnevamo Pod lokacijo, kjer naj bi stal 
grad, na posestvu Srebrničevih (pri Biščavih, 
ulica Za spomenikom), je stala starodavna 
cerkev sv. Lenarta, kjer so do konca 18. sto-
letja pokopavali tujce (neidentificirana tru-
pla). Cerkev je verjetno nastala v neki 
povezavi z bližnjo grajsko stavbo. Podrli so 
jo že leta 1782. 

Studenec v Zagradu so frančiškani s 
Svete Gore leta 1700 uredili pod vodstvom 
tedanjega svetogorskega gvardijana Sigi-
smunda Sigonia (Žigona, svetogorski gvar-
dijan med letoma 1698–1700). Zgradili so 
kamnito zajetje, ki je še danes ohranjeno in 
stoji na parceli, ki je sedaj v lasti domačina 
Ivana Komela in napaja z vodo spodnje 
pralno korito, ki je javno dostopno. Zajetje 
krasi kamnita preklada, z vklesanim latin-
skim napisom v kapitali, ki spominja na opra-
vljeno delo frančiškanov.  

 
Napis se glasi:  

»OPUS FRATRUM MINORUM MONTIS-
SANCTI SUB G.P.F.S.S.L.I (kratice: Guar-
diano Patre Fratre Sigismundo Sigonio 
Lectore Iubilato) ANNO MDCC. V Sloven-
ščini se napis glasi: »Delo manjših bratov s 
Svete Gore pod gvardijanom patrom bratom 
Sigismundom Žigonom jubilejnim lektorjem 
leto 1700.« 

Kako ocenjujete trenutno politično do-
gajanje v Sloveniji? 

Veselim se, da lahko že več kot 30 let ži-
vimo v demokraciji, da imamo svojo državo, 
da smo del Evropske unije. Demokracija ni 
idealen sistem, a to, da nisi preganjan zaradi 
maternega jezika, svojih nazorskih, političnih 
in verskih prepričanj, da lahko svobodno po-
tuješ čez mejo, da ustava ščiti zasebno las-
tnino, je nekaj bistvenega, ki pa še pred 
desetletji ni bilo samoumevno. Politika me 
kot zgodovinarja seveda zanima. Nikoli 
nisem razumel ljudi, ki govorijo, da jih ne za-
nima politika. Takšne ljudi so prezirali že stari 
Grki. Hočemo, nočemo politika močno 
vpliva na življenje prav vsakega od nas. Od 
odločitev politikov, ki so na vladi, je odvisno, 
kako visoke davke bomo plačevali, kako bo 
z zaposlitvijo, z zdravstveno oskrbo, stroški 
šolanja otrok, cenami energentov, obrambo, 
skratka, kakšen bo standard prebivalstva. 
Zato je prav, da vsaj delno spremljamo, kaj se 
dogaja, da se udeležujemo volitev in da vo-
limo razumno, v smislu, da se odločimo na 
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podlagi programa stranke in rezultatov, ki jih 
je kdo pokazal. Politika je obrt, ki zahteva iz-
kušnje. Za vodenje države potrebujemo 
državnike, torej ljudi, ki so že več let v poli-
tiki, saj ti imajo izkušnje vodenja. Politiki 
novih obrazov kaj dosti ne zaupam, ker ni po-
kazala velikih rezultatov. Kar se tiče trenut-
nega političnega dogajanja v Sloveniji, bomo 
pa videli. Malo me preseneča, da so ljudje 
tako veliko število glasov zaupali Gibanju 
Svoboda, ki je nastalo le nekaj mesecev pred 
volitvami in brez jasnega programa, in ki za-
govarja zvišanje davkov, kar posledično po-
meni višjo obremenitev plač. Gibanju 
Svoboda želim, da se izkaže pri vodenju 
države v dobrobit vseh državljanov, da upra-
viči svoj visok volilni rezultat in na volivcih 
je, da čez štiri leta ocenijo opravljeno delo in 
se na podlagi tega odločajo naprej. Sam si 
osebno želim, da bo še naprej zagotovljena 
svoboda javnega izražanja, svobodna izme-
njava mnenj in svoboda medijskega informi-
ranja, kar je bistveno za demokracijo. To je na 
državni ravni. Na lokalni ravni pa je pomem-
bno, da imamo ljudi, ne glede na politično pri-
padnosti oziroma nazorsko usmeritev, ki so 
pripravljeni svoje talente, strokovno znanje in 
svoj čas nameniti tudi v dobrobit lokalne 
skupnosti. 

Kako vidite Solkan včeraj? 
Solkan je kraj z več kot tisočletno zgodo-

vino. Ime Solkan, ki izhaja iz Siliganum, je 
predslovanskega izvora in kraj je starejši od 
Gorice. Vsekakor je Solkan nastal zaradi stra-
teške lege ob Soči, saj prav pri Solkanu gorski 
svet prehaja v ravnino. Tukaj so potekale po-
membne, strateške cestne povezave, zaradi 
katerih je kraj tudi nastal. Poseljen je bil ver-
jetno že v rimskih časih, torej v antiki. V Kle-
menčičevem vrtu, v starem jedru Solkana, ki 
obdaja cerkev Sv. Štefana, je bila najdena 
poznoantična oljenka s kristusovim monogra-
mom, ki velja za najstarejši simbol krščanstva 
na Goriškem in je datirana v čas med 4. in 6. 
stoletjem. V zgodnjem srednjem veku so v 
kraju živeli Langobardi, saj je v bližini pote-
kala vzhodna meja njihovega kraljestva, ki je 
imelo svoj sedež v Paviji pri Milanu. Med 
drugim nam o njih pričajo tudi odkriti grobovi 
langobardskih vojščakov, približno na mestu, 
kjer je danes Langobardska ulica. Okrog leta 
1000 je bil Solkan sedež goriškega gospostva 
s svojim gradom, takrat se Gorica omenja le 
kot vas. V srednjem veku je bil Solkan tudi 
cerkveno središče ožje Goriške. Bil je sedež 
ogromne prafare – pražupnije, ki se v pisnih 
virih omenja že v 12. stoletju. Zato lahko re-
čemo, da je solkanska župnija mati vseh žup-
nij na Goriškem. Patronat nad župnijo so 
imeli oglejski patriarhi, kasneje goriški grofje 
in po letu 1500 Habsburžani. Solkan je svojo 
vlogo kasneje izgubljal in ga je zasenčila Go-
rica, ki je postala sedež goriške grofije, v vi-
sokem srednjem veku dobila mestne pravice 
in leta 1751, po odpravi Oglejskega patriar-
hata, postala tudi sedež goriške nadškofije. 
Solkan je svojo najžlahtnejšo arhitekturno po-
dobo izgubil v 20 stoletju. Najprej je bil v prvi 
svetovni vojni precej porušen, kasneje pa kul-
turno in arhitekturno z nepremišljenimi grad-
benimi posegi precej osiromašen. Pri tem 
mislim tudi na rušitev cerkve Svetega Roka 
na solkanskem pokopališču leta 1955, rušenje 
dvorca v letih 1960–1965 itd. S fizično iz-
gubo takšnih objektov, izgubi kraj tudi svojo 
kulturno in duhovno identiteto. Takoj po raz-
mejitvi torej po 15. septembru 1947, pred iz-
gradnjo Nove Gorice, je Solkan za nekaj let 
postal središče Severne Primorske. Bil je 
sedež goriškega okraja, uprave, kulture, so-

dišča, nato pa ga je vse do današnjih dni za-
senčila Nova Gorica. Zasenčila celo do te 
mere, da je leta 1955 izgubil svoje ime. Tudi 
pri tistih Solkancih, ki so bili rojeni pred na-
stankom Nove Gorice, torej pred letom 1947, 
je takrat v dokumentih pisalo, da so bili rojeni 
v Novi Gorici. Solkancem je zopet uspelo iz-
boriti kraju ime šele leta 1988. Od takrat torej 
Solkan spet obstaja kot samostojni kraj.  

Kako vidite Solkan danes, jutri? 
Nekoč je pesnik Alojz Gradnik napisal 

celo sonet Solkanu, v katerem je kraj primer-
jal z rajem. Danes takšna primerjava ne zdrži 
več. Solkan je postal bolj kot ne spalno nase-
lje, ki vedno bolj izgublja svojo identiteto. To 
bi mu morali vrniti, da bi krajani bolj čutili 
pripadnost solkanski skupnosti. Kako to do-
seči, pa je velik izziv. Verjetno tako, da mu 
skušaš dati neke nove vsebine, od katerih 
imajo koristi prebivalci vseh generacij. Pred 
tedni sem se pogovarjal s člani skupine »Ini-
ciativa za Solkan«, ki imajo odlično idejo, da 
bi občina odkupila objekt nekdanjega Vina 
Gorice oziroma kasnejšega salona pohištva, 
ki leži za stavbo krajevne skupnosti v nekda-
nji Dročevi-Mozetičevi brajdi in bi tam na-
stal, kot so ga poimenovali, ‘Dom vseh 
generacij Solkan’. Tam bi bil prostor za ve-
čnamensko dvorano, kjer bi lahko sklicali 
zbor krajanov, izvajali kulturne in kulturno-
zabavne prireditve. V drugih prostorih bi 
lahko bila knjižnica, multimedijski prostor, 
prostor kreativnosti za mlade in dnevni center 
upokojencev, torej prostor za starejše krajane. 
Ta center bi postal utripajoče srce kraja.  

Bliža se leto 2025, ko bosta Nova Gorica 
in Gorica postali evropski prestolnici kulture 
(EPK 25). Solkan je bil izpuščen iz EPK25, 
čeprav bi lahko bil s svojo tisočletno zgodo-
vino in starim jedrom kulturni center mesta 
Nova Gorica. Mislim, da je vseeno še čas, da 
se Solkan do leta 2025 kulturno promovira. 
Idej je več. Urediti bi se morale nekatere sol-
kanske ulice. Pri tem mislim tudi na boljšo 
osvetljavo nekaterih ulic, nova parkirna 
mesta. V Solkanu se mi zdijo tudi nekatere lo-
kacije smetnjakov neprimerne, npr. v Mizar-
ski ulici so smetnjaki postavljeni ob že 
omenjenem starem kloštrskem zidu v nepo-
sredni bližini kipa sv. Ane, kar kazi pogled na 
čudovito točko starega Solkana. Po vzoru dru-
štva solkanskih mizarjev, ki je oblikovalo za-
nimiv muzej mizarstva na Soški cesti in 
označilo hiše, kjer so včasih bile mizarske de-
lavnice, bi lahko z informativnimi tablami 
podobno označili mesta, kjer so nekoč stale 
pomembnejše stavbe oziroma ustanove itd.  

Z neko kvalitetno razstavo bi se lahko 
bolje promoviralo Solkanski most, predsta-
vilo ostanke ograje, ki jo je projektiral znani 
avstrijski secesijski arhitekt Oto Wagner, ki je 
bil na Dunaju profesor našega arhitekta Jožeta 
Plečnika. Solkan je bil zaradi svoje lege ob 
vznožju hribov znan po številnih studencih 
pitne vode, ki so bili povezani tudi z nekate-
rimi ljudskimi običaji. Ob studencih so go-
spodinje prale perilo. Danes so ti precej 
zanemarjeni. Zaradi posegov ob gradnji ob-
voznice je nekje tudi zmanjkalo vode. Te stu-
dence bi bilo treba obnoviti in jih arhitekturno 
predstaviti širši javnosti, da bi postali atrakti-
vni za obiskovalce. Lahko bi se predstavilo 
zgodovino kraja skozi čas, nekdanje običaje, 
razstave solkanskih slikarjev. Solkan je bil 
stoletja povezan z romarsko potjo na Sveto 
Goro. Ko danes prihajajo v naš kraj pohod-
niki, romarji, turisti, niti ne vedo, po katerih 
poteh lahko dospeš peš na Sveto Goro. Te poti 
bi bilo treba označiti s posebnimi tablami. Pri 
tem mislim predvsem na dve začetni točki ro-

marske poti, pri nekdanjih »kaloncah« na Go-
riščeku (Soška cesta) in na srednjeveško 
gozdno pot pod »Čahlnami«, ki se začenja za 
cerkvijo. Ob teh markacijah bi pohodniki obi-
skali tudi Solkan. Ob spomeniku ob tisočle-
tnici omembe Solkana bi se lahko uredilo 
lapidarij. Lahko bi se v Solkan vrnilo staro-
davni sarkofag, ki sedaj pozabljen sameva v 
slabo vidnem predelu kromberškega graj-
skega parka. V dvorišču Lenassijeve vile so 
dobro ohranjeni okrajni zapori z enajstimi za-
porniškimi celicami, ki so bili zgrajeni po 
drugi svetovni vojni. Večina od njih ima še 
originalna zaporniška vrata. Celice služijo 
danes kot shrambe. Škoda bi bila, da bi bile 
uničene. Lahko bi se jih ohranilo in predsta-
vilo kot zanimivost kraja povojnih let. Idej je 
več, treba je dobiti ljudi, ki so pripravljeni 
nekaj narediti za kraj. 

Koga ali česa po vašem mnenju najbolj 
manjka v Občini Nova Gorica? 

Težko je reči, mogoče na področju gospo-
darstva. Ko sem govoril z mlajšo podjetnico, 
mi je rekla, da se podjetniki, ki šele začenjajo 
svojo podjetniško pot, soočajo s prostorsko 
stisko. Primanjkuje prostorov oziroma infra-
strukture za normalen zagon in rast malih 
podjetij in manjše industrije. Čeprav imamo 
v Solkanu industrijsko cono, je to nekako pre-
malo za normalen gospodarski razvoj Nove 
Gorice. Zato mnogi raje odprejo podjetje v 
Ajdovščini. 

Kateri so najlepši kotički Solkana? 
Zelo lepa je pot ob Soči, mimo Solkan-

skega mostu vse do starega jeza. Lepo se je 
sprehajati po solkanskih poljih, ki so ohranila 
nekdanji videz podeželja. Kot sem že omenil 
so v Solkanu lepi studenci. Zelo zanimiv je 
park vile Bartolomei. Tudi staro jedro je še 
precej ohranjeno. Solkan je izhodišče za ne-

deljske izlete na Sabotin, Sv. Katarino, Ška-
brijel, Sveto Goro. 

Kaj najraje počnete v prostem času?  
V prostem času rad preberem kakšno za-

nimivo knjigo. Rad hodim na sprehode. Vča-
sih se podam tudi v hribe. Rad potujem, da 
spoznavam kakšne zanimive kraje po Evropi, 
tamkajšnjo arhitekturo. Poleti se rad kopam v 
Soči. Zadnja leta pa rad klešem kamnite 
glave. To me sprošča. Moje glave sem poime-
noval kar varuhi domov oziroma solkanske 
kamnite maske. 

Gospod Jernej, zahvaljujem se vam za 
odkrit pogovor in vam želim uspešno na-
daljevanje vaše raziskovalno-pedagoške 
poti. 

 Svetlana Bušen

Baroœni vodnjak, ki je krasil park nekdanjega 
dvorca Palaœa na Goriøœeku.

Miran Brumat
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Izpod peresa

Teden evropske mobilnosti že 20 let spod-
buja prebivalce, naj z uporabo javnega pre-
voza, kolesa in lastnih nog zmanjšajo 
avtomobilski promet na fosilna goriva. V 
življenju sem zagotovo prevozil več kot mili-
jon kilometrov z vozili z notranjim izgorevan-
jem, natankal vsaj 100 tisoč litrov goriva in za 
volanom presedel najmanj 20 tisoč ur. V tem 
času sem zamenjal več kot 10 različnih avto-
mobilskih pločevin. Kar zmrazi me, ko šte-
vilke pretvorim v trenutne denarne vrednosti 
in enakovredne prostornine. Še bolj za-
strašujoča je količina porabljenih gum, zavor-
nih oblog, motornega olja, kemičnih sredstev 
za pranje in ne nazadnje navadnih plastičnih 
vrečk s pločevinkami in čokoladnimi pri-
boljški, kupljenimi na bencinskih servisih ob 
polnjenju žejnih rezervoarjev. Groza me je ob 
zavedanju, da sem povzročil goro odpadkov, 
od katerih je morda bil recikliran le majhen 
del. Z izpuhi sem pošteno zasmradil okolico, 
v zraku pustil na tone drobcev avtomobilskih 
pnevmatik in povzročal hrup, ropot, škripanje, 
hupanje in glasno sikanje, da ne rečem pre-
klinjanje ob nevarnih prometnih situacijah.  

Za pokoro sem se najprej odpravil z vla-
kom po Bohinjski progi. Na dolgem peronu 
solkanske železniške postaje sem navsezgodaj 
zehajoč pogledoval v smer prihajajočega 
vlaka. Majhna zidana uta s klopjo in urnikom 
odhodov, plastenke na tleh, okrogla analogna 
ura na drogu in tabla z imenom kraja že ni po-
staja, je samo postajališče, sem na glas raz-
mišljal. Nobenega čakajočega ni bilo, da bi mi 
pritrdil, da je bila stara postaja sto metrov 
nižje, s pravo čakalnico, straniščem in oken-
cem, kjer si kupil vozno karto v obliki podol-
govatega kartončka, ki ga je sprevodnik s 
posebnimi kleščami veselo preluknjal. Otroci 
smo nekoč celo zbirali in menjali preluknjane 
kartončke z imeni krajev in primerjali višino 
nabranih. Barva na zanemarjenem pročelju se 
je že luščila, komaj si lahko prebral napis Sol-
kan, pod njim se je skrival razbeljen napis 
Солкан v cirilici. Na klopi pod orehom so se-
dele starejše ženske in na kolenih objemale za-
jetne cekarje, moški s klobuki so stoje kadili 
in nestrpno zrli, da bi sopihajoč zvok in črn 
dim le naznanila prihod parne lokomotive. 
Končno je vlak pretrgal spomine, zaškripal ob 
trenju zavor in kot edini solkanski potnik sem 
se počutil počaščenega, da se je velika rdeča 
kovinska gmota z grafiti, načečkanimi po ce-
lotni dolžini, ustavila samo zame. 

Sprevodnik je v roki namesto klešč spretno 
uporabljal čitalec kartic in tiskalnik za vozne 
karte. Na aparat sem mu naslonil upokojensko 
kartico za brezplačne prevoze, ob pisku po-
trditve me je bežno vprašal, kam sem namen-
jen. Čudno me je pogledal in se zasmejal, ker 
sem mu odvrnil, da delam pokoro z vožnjo do 
Bleda, verjetno si je mislil, da so mi zasegli 
vozniško dovoljenje. Tistega dne sem se po-
koril še enkrat, kajti zaradi občasnega 
vzdrževanja predorov je bila proga prekinjena, 
v Grahovem so maloštevilne napotili na avto-
bus, ki nas je po ozki in ovinkasti cesti skozi 
Hudajužno prepeljal do Podbrda. Z bohinjske 
strani pa je vlak pošteno zamujal, rosenje se je 
sprevrglo v debele kaplje in občasni nalivi so 
se nadaljevali čez cel dan. 

Tudi ob popoldanskem povratku nas je na 
izstopu iz bohinjskega predora že čakal avto-
bus. Spomnil sem se prvih slovenskih besed: 
»Glej jo, našo grapo! Baška grapa!« izrečenih 
v filmu ‘Na svoji zemlji’, ki je bil posnet leta 
1948 v teh krajih. Režiser France Štiglic je po 
noveli Cirila Kosmača ustvaril prvi slovenski 
zvočni film v črno-beli tehniki. V Grahovem 
smo se prekrcali na vlak, na postaji je tiho 
brnela čisto nova kompozicija z zbadljivim 
imenom ‘Flirt’, saj je bilo skoraj neresno, da 

je čakala name, ker sem vso pot nergal nad SŽ 
in poveličeval gradnjo 717 km proge pod av-
stro-ogrsko monarhijo, zgrajene med letoma 
1900 in 1906 kot povezavo med osrčjem 
Evrope in Jadranskim morjem, iz Prage mimo 
Jesenic in Gorice v Trst. Lahko smo samo 
začudeni, da je takrat 15 tisoč delavcev s ta-
kratno mehanizacijo in znanjem v tako krat-
kem času zgradilo na 89 kilometrski trasi 
Bohinjske proge 28 predorov v skupni dolžini 
16 km, 65 mostov in solkanskega kamnitega 
velikana iz nabrežinskega kamna, ki še zdaj 
slovi kot železniški most z največjim lokom na 
svetu. Vsaka primerjava z opevanim drugim 
tirom od Divače do Kopra je odveč. 

Zmedeno sem vstopil v Fast Light Innova-
tive Regional Train 610/615, kot se imenujejo 
novi Stadlerji in na voljo sem imel 171 se-
dežev, visoka panoramska okna, displeje z 
imeni postaj in govornimi sporočili o nasled-
njih postankih v slovenščini in angleščini. Na 
spletnih straneh sem takoj pobrskal o pogon-
skih agregatih in zasledil, da me poganjata dva 
8-valjna dizelska motorja moči 520kW 
skupno, po domače, kar 1400 konjskih moči 

Sôlkan ali Solkán 
ovinku odcepi na italijansko stran Solkanskega 
polja kar počez med njive in vinograde. Zago-
tovo lastniki in obdelovalci zemljišč niso zado-
voljni, da kolesarji in sprehajalci s psi puščajo 
za sabo zvočno sled in njihove kakce.  

Očitno kolesarsko mobilnost razumemo, 
kot da je to le telesna aktivnost in razvedrilo v 
prostem času. Če se spominjam jutranjih ur v 
Tokyu, je večina uslužbencev v oblekah s kra-
vato in torbo na rami prikolesarila do poslovnih 
stavb in v notranjosti so bila posebne dvižne 
platforme za shranjevanje koles. Avtomobilov 
ne smejo puščati ali parkirati na cesti za pri-
vatne namene, zato je promet redek, ceste so 
namenjene le za poslovno uporabo, javni pro-
met in oskrbo. V kolikor nimaš lastnega parki-
rišča ali zakupljene garažne, tudi avtomobila 
zares ne potrebuješ in ga nadomestiš z urejenim 
javnim prevozom. Pri nas je poslovna in za-
sebna raba povsem pomešana na vsakem ko-
raku, pa naj si bo za trajno mobilnost, za 
uporabo pametnih telefonov ali za storitve v 
zdravstvu. Če se v službo ali na kafe pripelješ 
s starim kolesom ali javnim prevozom in ne z 
zloščeno vprego, ki ima pod pokrovom motorja 

najmanj sto iskrivih žrebcev ali križanca z elek-
triko, zraven spada tudi parkiranje na vidnem 
mestu in štetje všečkov na spletnih družbenih 
omrežij, je to „štetno po imidžu“, kot smo se 
izražali v ranjki skupni državi. Že pred petnaj-
stimi leti me je poslovni sodelavec Hiroši, Ja-
ponec v Milanu, okrcal, češ, kaj pa počnemo z 
vsemi prometnimi znaki, parkirnimi prostori in 
zanemarjenimi pročelji na IX. korpusu. Po nje-
govo bi enostavno tlakovali cestišče v enem ni-
voju, brez avtomobilov, namesto preštevilnih 
in onesnaževalnih jumbo plakatišč pa uredili 
izložbe trgovin, delavnic in gostinskih lokalov. 
Cesta od hotela Sabotin do lekarne na Go-
riščeku bi postala peš cona, namenjena tudi ko-
lesom, rikšam in dostavnim električnim 
vozilom. Pri marketu bi postavili malo pokrito 
tržnico s stojnicami za lokalne dobrine in 
ulične prigrizke, na trgih večje informacijske 
panoje. Iz žepa je potegnil beležko in mi skici-
ral solkansko rikšo na osnovi naše burele. Več 
ur smo se hudomušno zabavali s t. i. norimi 
idejami, ki pa so bile manj nore od norosti de-
janske ureditve. V tem času so nas vsi podobni 
kraji v okolici in zamejstvu prehiteli s podob-
nimi rešitvami, čeprav bi takrat lahko bili za 
zgled ostalim. Za 2.140 m solkanske obvoznice 
smo porabili takratnih bajnih 19 milijonov 
evrov, preračunanih na današnje vrednosti vsaj 
30 in več. Na račun bistvenega poslabšanja bi-
vanja pod obvoznico bi takrat morali celostno 
urediti tudi povezovalne poti, glavni trg in 
predvsem misliti na Solkance, ne pa predvsem 
na mimo vozeče živo pisane konzerve, pa 
čeprav jih poganjajo sodobni električni konjiči.  

ali, po športno, 2 ferrarija SUV Purosangue. 
»Naslednja postaja Solkán; next stop Solkán,« 
je ženski glas oznanil s poudarkom na drugem 
zlogu. Sestopil sem na peron, razen sprevod-
nika na vratih v okolici ni bilo žive duše, le 
dežnik in nahrbtnik sta me spremljala. V žepu 
že nekaj let nosim samo papirnate robčke, 
škoda, če bi imel belega bombažnega, bi v 
slovo pomahal Flirtu, pa še rosne oči bi si obri-
sal. 

Bogve kdaj bom spet moral na pokoro z vla-
kom in bogve kdaj bodo modro-beli vlaki zares 
flirtali na tej progi. 

Stanujem na čisto drugem koncu Solkana in 
pokoro sem nadaljeval s hojo. Za kolesarjenje 
z dežnikom, čelado in nahrbtnikom po IX. kor-
pusu v slabem vremenu pa bi moral prej opra-
viti tečaj za kolesarje, ki želijo izboljšati znanje 
v spretnostni vožnji po robu pločnikov, med 
parkiranimi avtomobili, v vrtenju v krožiščih, 
izogibanju motornih vozil, ki tesno prehitevajo 
in nestrpno vozijo tik za tvojo zadnjico. Mestna 
občina nas res obdaruje z dragimi kolesarskimi 
stezami v prelepem okolju nad reko Sočo. Zgra-
dili so nam celo robustno kolesarsko brv nad 
reko. V pravopisu sem zasledil, da je brv deska 
ali bruno za prehod čez vodo, naša brv pa je bolj 
podobna prehodu plinovoda čez Sočo.  

V petek, 14. oktobra, je bilo svečano odprtje 
in župana obeh mest sta končno prerezala trak, 
mošnjiček s cekini pa je tako ali tako že dalj 
časa imel velike luknje. Čeprav so jeklenice čez 
Sočo poimenovali Solkanska brv, pa je kolesar-
ska steza zaobšla Solkan in se že na prvem 

Flirt na kamnitem velikanu

Že res, da imamo desetine lepih spomeni-
kov, med njimi vodnjake, piramide in lepo 
oblikovana obeležja, muzeje in mostove, ven-
dar nam brez poštene info table na vidnem 
mestu še striček Google ne more pomagati, 
velja pa pravilo: »Pomagaj si sam in Bog ti bo 
pomagal!« 

Doma sem odložil odvečno prtljago in od-
korakal na še zadnji, bolj prijeten del pokore, 
saj je tisto soboto kotalkališče gostilo prazno-
vanje krajevne skupnosti. 

Obiskovalci so se počasi zbirali, pavil-
jonček s pivom ob vhodu na ploščad je že po-
nujal pijačo, kombi predelan v kuhinjo s hitro 
prehrano je z dimom oznanjal, da ponuja vroče 
hrenovke, pomfrit in nadevane burgerje, za 
njim se je razlegalo cvrčanje mesnih jedi z 
žara. Na drugem koncu so še četrt ure pred 
pričetkom kulturnega dela prireditve glasbe-
niki veselo izvajali soundcheck, preizkušali 
glasnost ozvočenja in na prošnje predstavnika 
KS, naj malo utišajo, se niso ozirali. Scenske 
razsvetljave na odru je bilo le za vzorec, še 
manj svetlobe je bilo namenjene nastopajočim 
pred odrom. Predstavniki mestne občine z 
županom in direktorjem EPK so potrpežljivo 
čakali in se nasmihali, dokler ni pevec benda 
Koktelsi kar med njihovo zvočno vajo v kvar-
nerskem dialektu oznanil polurno zamudo. Na 
njihovem kombiju hrvaških registrskih tablic 
je sicer pisalo Sex, drugs & Rock’n’roll, 
morda so zato zahtevali postavitev zaščitne 
ograje v celotni dolžini odra proti publiki. 
Očitno se za vaško veselico spodobi, da so na-
stopajoča pevska zbora in glasbenica na kla-
virski harmoniki morali nastopati kar pred 
odrom v poltemi, dva reflektorja na odru pa sta 
bolj slepila gledalce kot osvetljevala prizo-
rišče. Vseeno je otroški pevski zbor OŠ Solkan 
in znani zbor Reunion zbral toliko poguma, da 
so s pomočjo zborovodja Mateja Petejana 
uglašeno zapeli. Ana Šuligoj je izvrstno odi-
grala nastop s harmoniko, neumorna Vesna 
Bašin pa kot vedno lepo povezovala glasbene 
nastope in govornike, med njimi kot častnega 
gosta župana Miklaviča in nagrajence KS. 

Naj pikro pripomnim, da še nikoli nisem 
doživel toliko nevljudnega obnašanja obisko-
valcev. Večina se ni pridružila spremljanju kul-
turnega programa, ampak so se ob pivu in 
čevapčičih glasno pogovarjali, s tem so dobe-
sedno motili glasbene izvajalce. V vrsti pred 
mano je neka mama kar med predstavo poslala 
hčerkico celo po škrnicelj cvrtega krompirčka 
in obe sta nato hlastno grickali. Če pomislim 
na čas in voljo, ki so jo pevci in pevke obeh 
zborov, zborovodja in glasbenica vložili samo 
v vaje za ta nastop, me zaboli in razjezi. Po za-
ključku sem županu in direktorju EPK, Go-
razdu Božiču, povedal, da je zdaj povsem 
razumljivo, da nujno potrebujemo ustrezen 
prostor za prireditve. Sledile so znane fraze in 
obljube, čeprav sem vedno bolj prepričan, da 
je za take vrste prireditev in za tako obnašanje 
obiskovalcev vsaka lokacija primerna, igrišč v 
Solkanu pa ne manjka. Naslednji dan sem na 
karavli opazil goro odpadkov, ki so se nabirali 
do četrte zjutraj, nekaj mladeničev in mladenk 
je obležalo do poznega jutra, hišnik je pospra-
vljal klopi in mize, v zraku je smrdelo po politi 
pijači, sposojeni oder je lastnik počasi razsta-
vljal, spomnil sem se napisa na kombiju.  

V iskalniku spletne strani Inštituta za slo-
venski jezik Frana Ramovša sem za besedi 
trajnostna mobilnost v odgovoru prebral: mo-
bilnost, ki je v skladu z načeli trajnostnega raz-
voja in manj negativno vpliva na okolje in 
družbo. 

Da bom sploh razumel odgovor, bom 
moral še velikokrat na pokoro. 

 
Miran Brumat, Sôlkan, besedilo in 
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Œas nekdanji

Ob stoletnici ustanovitve tovarne čoko-
lade Gorenjka je Mestni muzej Radovljica or-
ganiziral zelo poučno razstavo z imenom ‘100 
let, polnih vsega dobrega’. Ustanovitelj pred-
hodnice Gorenjke je bil Adolf Zavrtanik. Nje-
gov oče, doma iz Žabjega kraja 13, se je 
odselil v Gorico, kjer se je leta 1882 rodil 
Adolf.  

Bil sem neposredni sosed »Cesarjevih«, 
kakor še danes rečejo Zavrtanikom v Žabjem 
kraju. Vsi so govorili, da imajo Cesarjevi zlat 
porton, kajti v njihovo dvorišče si vstopal 
skozi velik pərton z lat (izg. zlat). Nekje 
okrog leta 1950 sem kot otrok začudeno gle-
dal, ko je na to kmečko dvorišče pripeljal av-
tomobil in v njem elegantno oblečen gospod. 
Takrat sta imela topolinota (Fiat 500) verjetno 

in se za krajši čas zaposlil v tovarni čokolade 
Lejet, kajti po požigu Narodnega doma in ob 
naraščajočem fašističnem nasilju so mesto 
kmalu zapustili in se preselili v Kraljevino Ju-
goslavijo. Leta 1921 so se naselili na Bledu in 
nato v Lescah, kjer so v družinskem podjetju 
začeli s proizvodnjo čokolade. Prodajali so jo 
po hišah in v nekatere trgovine, med njiho-
vimi rednimi kupci so ob dopustovanju na 
Gorenjskem bili tudi člani kraljeve družine 
Karađorđević. S prodajo stanovanja v Trstu so 
v Lescah zgradili hišo s stanovanjskim delom 
v nadstropju in proizvodnjo v pritličju z napi-
som Tvornica čokolade, Adolf Zavrtanik na 
njenem pročelju. Adolf je bil tehnično nadar-
jen in je v tovarni marsikaj pošraufal sam in 
skrbel za nabavo sodobnih strojev ter po-
stopno dozidavo novih prostorov. Poleg mle-
čne čokolade s celimi hrustljavimi lešniki, ki 
je še danes najbolj priljubljena, so edini v Ju-
goslaviji delali tudi čokolatine. Med 2. sveto-
vno vojno je bila proizvodnja čokolade 
minimalna. Kljub temu, da je bil Adolf sim-
patizer OF in lojalen tudi povojnim oblastem 
so tovarno leta 1946 nacionalizirali. Zaposlili 
so njegovi hčerki in njega kot tehničnega di-
rektorja, saj je edini obvladal tehnologijo. 
Leta 1958 so podjetje preimenovali v ‘Go-
renjka’. Po upokojitvi leta 1952 je tehnična 
direktorica postala njegova hčerka Milena Po-
trata. Po letu 1991 je prišlo do denacionaliza-
cije in dedičem so lastnino vrnili v raznih 
oblikah (delnicah). 

Na razstavi v Mestnem muzeju Radovljica 
je na panojski razstavi lepo prikazan začetek, 
razvoj in delovanje Gorenjke. Vmes so raz-
stavljeni vzorci ovitkov in škatle embalaž čo-
koladnih bombonov. Med njimi pa sem našel 
tudi nič kaj razveseljivo informacijo o tem, da 
je današnja Gorenjka v lasti hrvaške Po-
dravke. Vsekakor vredno ogleda, saj je že Ra-
dovljica čudovito mesto. 

Aldo Vuga 

Čokolada Gorenjka diši po sukensko
Pohištvo na fotografiji je staro že skoraj 

100 let. Ročno ga je izdelal ustanovitelj to-
varne čokolade Gorenjka, Adolf Zavrtanik, 
rojen 1882 v Solkanu, za svojo hčerko, da se 
je lahko tudi v novem domu na Gorenjskem 
igrala z izvirnim posnetkom pohištva, ki so 
ga imeli nekoč v Trstu. Sestavljajo ga: jedilna 
miza s štirimi stoli, stojalo za pomivanje po-
sode in kredenca. Še zdaj se z njim igrata pra-
pravnukinji gospoda, ki ga je izdelal. 

 
*Pohištvo je razstavljeno na dopolnjeni 

gostujoči razstavi ‘Igre moje mladosti’ v Ko-
vaškem muzeju v Kropi (odprtje 4. oktobra), 
prvotna razstava pa je bila postavljena v Vili 
Bartolomei v Solkanu – avtor idejne zasnove 
je kustos pedagog Goriškega muzeja David 
Kožuh. 

Zanimivost

Na skrajnem severovzhodu Slovenije, sti-
snjena med reko Muro in Ledavo, stoji pri-
morsko-kraška vas Benica. 

Pred več kot 100 leti, ko so na soški fronti 
divjali srditi boji, so bili prebivalci Primorske 
in Istre prisiljeni zapustiti svoje domove in se 
podati v begunstvo. Naši rojaki so odšli na 
vse strani sveta. 

Veliko Primorcev in Istranov, več kot 
6000, je odšlo tudi na Štajersko, v bližino 
Ptuja, kjer so jih nastanili v taborišču Strnišče 
(danes Kidričevo). Tu so preživeli dolga štiri 
leta. Po agrarni reformi leta 1922 so jim po-
nudili v odkup zemljišče v kraju Benica v 
bližini naselja Pince Marof v Prekmurju .V 
pol leta jim je uspelo postaviti svojo barakar-
sko kolonijo in 33 lesenih hiš za 32 družin in 
šolo. Material za gradnjo so pridobili z raz-
gradnjo begunskega taborišča v Strnišču. 
Zemljišče, ki jim je bilo ponujeno in ki so ga 
morali kupili, je bilo zelo močvirnato in ga je 
tudi poplavljalo. Kot begunci so imeli tudi 
težave z lokalnim prebivalstvom, ker jih niso 
sprejeli za svoje. Takoj po prihodu v Benico 
so ustanovili osemletno osnovno šolo. 

Do druge svetovne vojne so si precej opo-
mogli, kupili živino in kultivirali polja ter 
njive. 

Nato je prišla druga svetovna vojna in so 
ponovno izgubili vse in bili izgnani v delovno 
taborišče v Šarvar na Madžarsko. Po končani 
vojni so se vrnili v izropane domove. Spet so 
morali začeti znova. 

Pretežno kmečki priseljenci iz naših kra-
jev so s seboj v Prekmurje prinesli kulturo in 
znanje. Tako so začeli gojiti radič, šparglje, 
razne vrtnine in sadje, posebej češnje. Pri-
delke so prodajali v okoliških mestih vse do 
Zagreba in Maribora. Znani so bili tudi po iz-
delovanju mlečnih izdelkov: masla in skuto. 
Tu se je odvijalo bogato kulturno in družabno 
življenje. 

Danes v Benici živi le še četrtina potom-
cev takratnih ustanoviteljev in graditeljev 
vasi. Na prireditvi ob 100-letnici vasi Benica 
je prisotne nagovoril pisatelj Tone Partljič in 
spomnil na trpljenje beguncev tako včeraj kot 
danes. 

V naselju Benica se je naselila tudi 
družina Karla Josipa, ki je bil rojen v Zai 
Ugraz na Češkem leta 1876. Po poklicu je bil 
mizar. Umrl je v taborišču Šarvar na Madžar-
skem. Poročen je bil s Katerino Prijon, rojeno 
v Solkanu 1884.Tudi Katerina je umrla v ta-
borišču Šarvar. Hčerka Marija, rojena v Sol-
kanu 1906, je bila poročena z Ivanom 
Gabršček, rojenim v Gorici 1910. Družina je 
bila v avstrijskih taboriščih od 1915 do 1918. 
Po koncu prve svetovne vojne so se zatekli v 
begunsko taborišče Strnišče pri Ptuju, kjer so 
preživeli štiri leta, do 1922, ko so se preselili 
v Prekmurje v kolonijo v vasi Benica. Z osta-
limi kolonisti so bili med drugo svetovno 
vojno leta 1942 iz Benice izgnani v delovno 
taborišče Šarvar na Mažarsko. V taborišču se 

Na Benici, prekmurski vasici, tudi Solkanca 
jim je leta 1945 rodil sin Jožef. Tu so ostali 
do konca vojne leta 1945.Ko so se vrnili v vas 
Benica so naleteli na porušeno hišo. Družina 
je sprejela novo selitev v Banat v mesto 
Vršac. Zaradi težkih življenjskih pogojev in 
klime se je družina po dveh letih vrnila nazaj 
na Benico. Ivan je našel zaposlitev v Nafti 
Landava. Ponovno si je zgradil hišo in nadal-
jeval družinsko življenje. Njegov sin Jože si 
je zgradil hišo na drugem kraju. Danes ni več 
potomcev Karlove družine v vasi Benica. 

V Prekmurje se je preselila tudi družina 
Antona Černeta, ki je bil rojen v Solkanu 
1878. Po poklicu je bil izučen mizar. Njegove 
sposobnosti so bile vsestranske. Iz lesa je iz-
deloval vse od nabožnih kipov do glasbil. Iz-
delal je komplet instrumentov za beniški 
tamburaški ansambel. Instrumenti so bili iz-
delani na visokem nivoju, kar so potrdili tudi 
strokovnjaki za glasbila. Bil je pevovodja in 
je negoval zborovsko petje. Glasbo je imel 
zelo rad. Vse beniške fante je naučil igrati 
tamburico. Sam je obvladal več instrumentov. 
Njegova žena Elizabeta (Liza) Babušek se je 
rodila v Solkanu leta 1893. Bila je amaterska 
igralka in dobra pevka. Med prvo svetovno 
vojno (od 1915 do 1918) sta bila v avstrijskih 
begunskih taboriščih. Skupaj z ostalimi Pri-
morci so leta 1918 pristali v taborišču v 
Strnišču pri Ptuju.Tu sta ostala do junija 
1922, ko so se podali s preostalimi graditi ko-
lonijo Benica v Prekmurje. 

samo dva Poberaja, en iz Lesin (Kromberk) 
in drugi iz Solkana, lastnik mlatilnice žita. 
Ker sem bil pri njih kot doma, so mi povedali, 
da je gospod z avtomobilom iz tovarne čoko-
lade v Lescah in da je bratranec nunca Janeza 
Cesarjevega – takrat najbolj naprednega 
kmeta v Solkanu.  

Zgodba ustanovitelja tovarne čokolade 
Adolfa Zavrtanika je izredno zanimiva. Po-
ročil se je s premožno Tržačanko in imel v 
Trstu trgovino z jestvinami in kolonialnim 
blagom. V letu 1914, ob začetku 1. svetovne 
vojne, je ob hudi gospodarski krizi moral 
trgovino zapreti in se pred vojno umakniti v 
Gradec. Po vojni se je z družino vrnil v Trst 

Na Benici sta sodelovala v vseh kulturnih 
sokolskih nastopih. Za kmetovanje se nista 
zanimala. Za to delo sta imela najetega fanta 
Ivana, ki sta ga posvojila. Skupaj z ostalimi 
kolonisti so jih leta 1942 preselili v delovno 
taborišče Šarvar na Madžarsko. Leta 1945 
sta se vrnila v izropano in porušeno hišo v 
Benici. Lastnih potomcev nista imela. 

V Prekmurju so nastale kolonije Primor-
cev in Istranov tudi v naseljih: Petišovci 
Marof, Pince Marof, Kamovci, Žitkovci in v 
Dolgi vasi – Dušanovci, vendar tu ni bilo 
Solkancev. Bilo pa je veliko Bricev iz 
Pevme, Podgore, Podsabotina, Št’maura, Vi-
polž in Kojskega. 

 Jordan Kodermac 
 
Vir: Stanko Bensa, Benica: novi dom, Benica: 

Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju, 2022, 
Maribor: Dravski tisk 

 

Beniøki tamburaøi z mojstrom Œernetom ob po-
plavi na Benici.

Last Biserke Mertelj,           Katarina Breøan, 
Goriøki muzej
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Œas nekdanji

Ob koncu 19. stoletja je na Kranjskem de-
lovalo približno 1700 kmečkih mlinov, kjer je 
bil prvi valjčni mlin postavljen v Ljubljani leta 
1850. Leta 1867 je Wenzel Jochmann postavil 
mlin na Hublju v Ajdovščini. Pri nas pa je ve-
liko časa pred prvo svetovno vojno Biagio 
(Blaž) Lenassi postavil mlin z drugimi sprem-

Solkansko mlinarstvo po drugi svetovni vojni

Mlinar Pepo Valentinœiœ z æeno Emilijo

Obrtno dovoljenje za obratovanje valjčnega 
mlina je bilo izdano 1. januarja 1941 na ime la-
stnika Poberaja Evgena. Drugi sin Etbin je bil 
lastnik mlatilnice, traktorja uvoženega iz Ame-
rike, ki je poganjal mlatinico in embalirko 
slame. Etbin je bil tudi lastnik mlina v Grgarju. 
Zmogljivost solkanskega mlina navedenega v 
obrtnem dovoljenju je bila 2 toni pšenice in 6 
ton koruze na dan. Mlin je bil nacionaliziran 
28. 4. 1948. Upravnica mlina je postala Evge-
nova žena Leopolda, rojena Slamič. Na insce-
niranem procesu leta 1951 je bila obsojena 
zaradi nevestnega dela na 3 leta in šet mesecev 
zapora. Eno leto kazni je odslužila celo v zlo-
glasnem ženskem zaporu v Rajhenburgu. 
Oblast pa je bila do Evgena bolj milostna, saj 
mu je dovolila, da se zaposli v nekoč lastnem 
mlinu kot navaden mlinar, ker je moral 
preživljati tri mladoletne otroke. Ob izgubi 
mlina ni pomagalo dejstvo, da je bil v mlinu 
oktobra 1941 ustanovljen odbor OF za Solkan. 

V mlinu je bil vsa leta zaposlen Ettore Ma-
rangon iz Furlanije. Drašček Martina mi je 
sedaj pripovedovala, kako rada se je priklučila 
mami, ko je peljala koruzo v Poberajev mlin. 
Ettore jima je omenil, da v žitu večkrat najdejo 
skrita jajca, na katera je verjetno pozabila 
skrbna gospodinja. Njim mlinarjem pridejo še 
kako prav, saj si ocverejo dobro frtaljo, jima je 
povedal. 

Mlin je bil vrnjen dedičem, a je dandanes 
zastarel.Tudi lokacija ni primerna, saj se nahaja 
v križišču Vojkove ceste in Ceste IX. korpusa, 
kjer ni parkirnega prostora. Le v akcij NNNP 
»Nič nas ne sme presenetiti«, ki je potekala 

Zadnji spomini na Lenassijev mlin na Soœi

Valentinœiœev mlin

mlin je bil nabavljen v okolici Milana. Stal je 
celo premoženje. Poberajevi so se zanj zelo za-
dolžili. Zanimiva je pripoved žene lastnika 
Poberaja Evgena, gospe Polde, pri iskanju so-
glasja pri sosedih zaradi ropota. Najbližji sosed 
Podberšič Feručo (Paljuc – njegova hiša se drži 
hiše gospoda Evgena) je dal soglasje. Severna 
soseda Gerbičuka, ki je prodajala čevljarske 
pripomočke in drugo, soglasja ni dala, čeprav 
je bilo med njeno hišo in mlinom približno 5 
m široko dvorišče. Ravno tako ni dala soglasja 
Lojza Kovačeva, čeprav je bila med njeno hišo 
in mlinom vmes Paljučeva hiša. 

Poberajev mlin

moreš ljubiti partije, ki skrbi za svetovni pro-
letariat. To je Pepota zelo potrlo. Sicer je bil po 
poklicu mizar. Poklica se je izučil pri Luzniku 
v Žabjem kraju. Pepotov sin Mile je kasneje v 
bližini doma sezidal hišo iz severnega dela ka-
sarne, kjer so bili nastanjeni italijanski vojaki 
GAF (Guardia alla frontiera). Drugi sin, Franc, 

invalid s poškodovano nogo od rojstva, je ob 
snemanju filma ‘Tri četrtine sonca’ nastopal 
kot statist med približno sto statisti. Imel je eno 
od pomembnih vlog statista. Njegova vloga v 
filmu je trajala več minut. Na novogoriški 
železniški postaji, ki naj bi ponazarjala neko 
železniško postajo na Češkoslovaškem, je kot 
taboriščnik prišepal do ženice, ki je iskala 
moža taboriščnika. Francu je pokazala sliko 
pogrešanega. Franc se je ustavil, pogledal 
sliko, malo pomislil, nato odkimal in odšepal 
proti izhodu železniške postaje. Nam se je ta 
prizor zelo vtisnil v spomin, ker smo Franca 
poznali šepajočega vse od rojstva. Pepotova 
hčerka Pavla se je kasneje poročila s Pubitom 
Fechtnerjem, sinom uslužbenca železnic, av-
strijske narodnosti, ki je črpal vodo iz Soče pri 
pompi za potrebe lokomotiv na goriški želez-
niški postaji. 

 
Poberajev mlin smo pravili drugemu 

mlinu. Ta valjčni mlin je nadomestil mlin na 
mlinske kamne lastnika Antona Poberaja, očeta 
sinov Evgena in Etbina. Mlinski kamni so bili 
izklesani v znanem kamnolomu mlinskih kam-
nov v dolini reke Marne v Franciji. Nov valjčni 

okrog leta 1980, so obstajali neki načrti, da bi 
v primeru vojne ta mlin ponovno usposobili. 

Pred časom je v mlinu poslovala enoteka 
izbranih vin. Danes ima v njem sedež Evange-
lijska skupnost Nova Gorica.  

Hvala Pepotovi vnukinji, Lidji Fabjan, in 
Evgenovemu sinu, Toniju Poberaju, za pri -
čevanje, saj bi bil sicer prispevek o solkanskem 
mlinarstvu suhoparnejši. 

Andrej Černe

Evgen Poberaj, lastnik mlina do 28. 4. 1948 

ljajočimi objekti na reki Soči. Kraju danes 
pravimo na Jezu. 

Po prvi svetovni vojni smo imeli v Solkau 
dva mlina, in sicer Valentinčičev in Poberajev 
mlin. 

 
Valentinčičev mlin je sam izdelal in po-

stavil Valentinčič Pepo. Pravili so mu tudi 
Brljavščəv mələn. Nahajal se je na cesti IX. 
korpusa 81, nasproti nekdanje hidrarne. Pepo 
je prihajal iz zaselka Globno pri Desklah. Tam 
so njegovi predniki posedovali mlin na po-
toku, ki izvira izpod Paljevega. Po nekih pi-
snih virih naj bi na tem potoku stal mlin že 
sredi 18 stoletja, kjer se omenja priimek Va-
lentinčič. Potok je še danes živ in mu nikoli 
ne zmanjka vode. Mlin v Solkanu je imel v 
najemu v hiši lastnika Miljavca in ne v lastni 
hiši. Hiši pri Pepotu so pravili tudi pr 
tavžəntrožc. To pa zato, ker je bil v Globnem 
ob mlinu travnik, kje so rasle številne tavžen-
trože. Če se je Pepo podal v Globno, so mu 
znanci naročali, naj jim prinese tavžentrože. 
Čaj iz teh rož naj bi pomagal pri lajšanju 
želodčnih težav. V glavnem je Pepo mlel ko-
ruzo. Imel pa je tudi stope za luščenje ovsa v 
ješprenj. Pepi Komandič se spominja do-
godka, ko je pripeljal koruzo v mletje.Tja je 
ženica z burelo pripeljala vrečo ovsa za 
oluščenje v kašo. Pepo ji je rekel: »Šjora, za-
mudim dosti cajta, da naštimam stopə, ən še 
ous nardi dosti praha, zatuə buəste mogla dat 
še za ən kuartin šnopca ən nu flašku vina«. 

Valentinčičev mlin je prenehal z mletjem 
kmalu po priključitvi k Jugoslaviji. Kmetje so 
pod novo oblastjo kmalu prišli v nemilost. 
Nova oblast se je pač držala Leninove temel-
jne resnice, ko ljubiš svojo obrt ali zemljo, ne 
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Andrejeve anekdote

Zasiguranje plač  
Marjuči Lipičar, ki je na Autoprometi Go-

rica rihtala plačə, je kapo Stanko Božjak ən 
dən reku: »Marjuča, od zdej naprej kər boste 
šla na banku po soudə za plačə, boste mogla 
prej poklicat na Notranju, da poskrbijə za si-
gurnost soudu pred tatuəvi. Kər je pršu tisti 

dən an sə səs šuferjəm naložla boršə səs sou-
dami u črn mercedes, jəm je pulicaj Rade 
Pavlovič, ki s’ga poslali səz Notranjə, reku: 
»Uəste pučasi do Autoprometa, jəst pa bom 
šou səz mopedəm za vəmi, da vam bom 
varvu hrbət. Tuə sə je dogodavalo usak mjəsc 
use do ljəta 1974, kər smo začənli dajet 
djəlucəm u kuverti kupon an sə šli səmi na 
banku, da s’ga upisali u sojə bukvicə. 

 
 Šenk sukenskih hmetu Novi Gorici 
Ljata 1962 je sestra Barbka, otruəška zo-

bozdraunica, dobila od občinə kvartjər u Novi 
Gorici. H njej sə je uselila tudi sestra Marica, 
ki je njəki cajta stala pər Bogdani Frankavi u 

šlatu žakelj an reku: »Oštro, ma je ljəp.« Səz 
nim lesenim kronkljəm ga je udaru po 
guəpci, da ga je oməmu an loži opravu səz 
njim. Kər smo tjəli jət, je reku: »Počakte!« 
Šou je u kurnjek an nam dau nih deset jajc. 
Səs susjədəm Dančitəm Vuga smo denli u 
ponvu numəlo uəlja an šli h kalonam, čjər sə 
bolj pozno zazidali delaunicə za Gostol. Tam 
je Danči zložu ənpar cjəglu, da smo lohkor 
zakurli ogenj an ocvrli nu dobru frtalju səz 
jajc. Ot tistə frtaljə naprej je Borisa usaki dən 
čakalo cjəlo kusilo od tetə Rožicə na špargeti. 

 
Njəmška patrula 
Njəmški vojaki, ki sə stali u oštariji pər 

Droči na Placi, sə hodili doskat u patrulu po 
Potuəki pruəti Čahalnəm an Žənčəm. Səs 
sabu sə uəzili njəmškiga ovčarja. Doskat s’sə 
ustavli u hiši od staršu Pepita Vuka, da s’sə 
numəlo pogrjəli an kej popili. Vojaka sta bla 

Sukəni. Mobilju je prepelju səs sojim uələm 
an uəzəm hmet Lojze Mərku. Kər je Lojze 
mimo Park hotela zaviu na Prešjərnavu cjəstu, 
je uou uzdignu rəp an spustu po tljəh nə štjəri 
zelenə kadečə pogačə. Tuə je vidu ən Sukenc, 
ki je stau u nem blokči Mebla tam blizu, an 
mu je reku: »Lojze, ma ki nimaš zadosti 
zemljə u Sukəni, da muəreš hodit srat u 
mjəsto?« Lojze pa: »Tuə sə lohkor prou 
zadnjə pogačə ot sukenskih uəlu ku šenk Novi 
Gorici za grunt, ki s’ga pobrali sukenskim 
hmetəm.   

 
Zaslužena frtalja  
Boris Cavazza se je oku ljəta 1948 preselu 

səz Milana h teti Rožici u via Officine (Prvo-
majska). Teta je djəlala na štacjuəni. Med me-
rendu je tekla damu, da je Borisu zrihtala 

Austrica an sta komič čakala, da sə konča 
uəjska. Rada sta poklepetala səs tatəm od Pe-
pita, ki je znou dobro njəmško. Təprvo sta ga 
prašala, kəkuə sə kliče. Odgovoru je: 
»Wolk.« 

»Kakuə pa ime?«  
»Adolf.«  

»Oooo, tuə sə pa naši əldje,« sta rekla po 
njəmško. Tata ni nasədu šugerjəranju njəkih 
terencu, naj jim ku miner u javi od Tacchi-
nota nastavi kajšnju klobasu ekrazita. Uəjska 
je hməli končala an tata od Pepita je za njəki 
cajta dobu səz Austrijə kartolinu səs pozdra-
vami od adniga od tistih dvjəh njəmških vo-
jaku. 

 
Ljəpa zelena trava 
Nono od Pepita Komandiča je ən dən po-

klicu tatu od Pepita an mu reku, da mu pre-
piše parcelu, ki ji Grgarci pravijə pər Bezni. 
Tata je vjədu, da jəma tast več parcel, zatuə 

kusilo, kər bo lačən pəršu səs šuələ. Kusilo 
mu je pustila na špargeti. Boris je ən dən po-
jamru susjədu Tonitu Školjaucu (Vižinu), da 
mu məčkuən doskat pojə kusilo. Toni mu 
reče: »Tuə sə lohkor kar hitro rjəši.« Ulovila 
sta məčkuəna, ga ložla u žakelj an səz njim šla 
h Matjolču, ki je rad jou məčkə. Matjolč je po-

mu je reku: »Ma ki bi mi lohkor prepisu kajš-
nju parcelu, ki je blizu oštarijə, da sə bom loh-
kor šou kajšənkat odžejat?« An zatuə mu je 
prepisu parcelu pər Mosti u Ravnici, čjər je 
bla na puəti pruəti Lokvam na usaki strani 
cjəstə oštarija. Ǝncajt po konci drugə uəjskə 
je reku dedič parcelə pər Bezni Pepitu Ko-
mandiču »Ti je žihər žou, da tuəj tata ni uzou 
tə parcelə. Da vidiš, kəkuə rase na sjəvərni 
strani Bezna na ljəpa zelena trava, ki ju zdej 
ni ənčjər več.« 

Andrej Černe 
Gorazd Perko, karikature

Hotel Sabotin

»Letos je leto jurčkov, ne pomnim jih to-
liko,« je ob odprtju razstave zatrdil Gabrijel 
Seljak, član Gobarskega društva Nova Gorica 
in eden redkih determinator-mentorjev v Slo-
veniji, ki razloži, da so bila drevesa zaradi ek-
stremne suše nekako prisiljena se še tesneje 
povezati z glivami, zato imamo tako rado-
darno letino jurčkov. Ob jurčkih lahko na le-
tošnji razstavi najdemo tudi druge poznane in 
okusne gobe, ki se najpogosteje znajdejo na 
naših krožnikih, pa tudi smrtno strupene. Med 

V Hotelu Sabotin so v sodelovanju z Go-
barskim društvom Nova Gorica na ogled po-
stavili že 25. tradicionalno razstavo gob, na 
kateri med 188 predstavljenimi gobami ni 
manjkalo najbolj priljubljenih in prepoznav-
nih vrst. 

Obiskovalci so lahko vse do srede, 5. ok-
tobra, spoznavali nekatere posebnosti, med 
katerimi je izstopala 20-kilogramska črneča 
velezraščenka.  

redkostmi velja izpostaviti jajčasto mušnico 
oziroma belo žardano: mlada je užitna, a gre 
za zavarovano vrsto, ki jo najdemo predvsem 
na Primorskem, drugje po Sloveniji jo je 
manj.  

Posebnost razstave je tudi zavarovan jel-
kov bradovec, ki so ga našli v Trnovskem 
gozdu, pa smrtno strupena sijajna koprenka, 
ki je na razstavi predstavljena prvič. Po teži 
največja je na razstavi 20-kilogramska črneča 

velezraščenka, ki velja za užitno, ko je mlada, 
hkrati pa je poznana po veliki vsebnosti an-
tioksidantov in je zato dobra za krepitev 
imunskega sistema. »Užitnih gob je veliko, 
nekje med 400 do 500 vrst, res okusnih in 
zato tudi uporabnih v kulinariki pa je nekje 
30 do 40 vrst,« pojasni Seljak. 

Kuharski mojstri so v restavraciji Hotela 
Sabotin v tednu razstave pripravljali tudi 
okusne jedi z gobami, ki jih je bilo vredno 
pokusiti.

Razstava gob
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Branko Rijavec – Dečko (1966–2022)

Dragi Branko! 
 
Vemo, da bi vihal nos in godrnjal, ker smo 

ti napisali govor. Ampak ne moremo se izo-
gniti temu, da bi se od tebe poslovili z lepimi 
besedami. 

Vsi so te poznali kot Dečko, saj že v mla-
dosti se je iz športnih igrišč slišalo vzklikanje, 
»Dečko, podaj žogo!« 

Tudi kot tekaški atlet si požel veliko vzkli-
kov, saj si v Splitu postal državni prvak. 

Prišla so tista leta in pot te ni ponesla v 
šport, ampak drugam. Odločil si se za delo v 
varnosti, ki si ga opravljal ves čas sojega ži-
vljenja, a žal upokojitve nisi dočakal. 

V življenju si bil res pravi Dečko … nisi 
bil zahtevan, bil si skromen. 

Kjerkoli si se pojavil v družbi svojih pri-
jateljev, je bilo veselje in smeh. 

Vedno si rad delil z nami vse, nikoli ne 
bova s sestro pozabili, da naju je vsakič, ko 
sva prišli domov, na mizi pričakala kakšna 
sladka malenkost, s katero si naju razveselil. 

V življenju pa žal pridejo tudi manj lepi in 
boleči trenutki. Točno na današnji dan, pred 
enim letom, si se začel boriti z boleznijo, ki 
te nam je prehitro in premladega vzela.  

Pogrešali te bomo vsi tvoji domači. S Saro 
pa bova najbolj pogrešali vzklike iz sobe: 
»Sarči, Anči!« 

Branko, počivaj v miru. 
Nečakinji

V 87. letu starosti je na svojem domu v 
Solkanu življenjsko pot sklenil Ivo Hvalica, 
ki je pomembno zaznamoval slovensko poli-
tiko, zlasti v obdobju prvih letih samosto-
jnosti slovenske države. 

Rodil se je v Kanalu ob reki Soči in prav 
Soča je zaznamovala njegovo mladost. Po 

Slovo Iva Hvalice, nekdanjega poslanca slovenskega parlamenta

poklicu je bil gradbenik in je nekaj let z ženo 
Gracijano preživel tudi v Libijji. 

Svojo politično pot je začel z včlanitvijo 
v Socialdemokratsko zvezo Slovenije, iz 
katere je nastala Socialde mokratska stranka 
Slovenije, kasneje pa se je preimenovala v 
Slovensko demokratsko stranko. V prvem 
sklicu državnega zbora (1992 do 1996) je v 
parlamentu nadomestil Janeza Janšo, ki je 
prevzel funkcijo ministra za obrambo. Za 
poslanca je bil izvoljen v drugem sklicu par-
lamenta, med letoma 1996 in 2000. 

V Sloveniji si je ustvaril prepoznavnost 
in sloves kritičnega, duhovitega in neu-
mornega govornika. V zgodovino se je za-
pisal kot poslanec z najdaljšim govorom, saj 
je ob obstrukciji zakona o privatizaciji igral-
nic leta 1995, govoril nepretrgoma na izust 
več kot štiri ure (danes mu poslovnik DZ 
tega ne bi več omogočil).  

Bil je kritičen do vseh političnih opcij in 

Poslovil se je 78-letni novogoriški mestni 
svetnik Jožef Leban. V mestnem svetu je kot 
svetnik deloval vse od leta 2014, nazadnje 
kot član Liste Roberta Goloba. 

Leban je bil vrsto let v Turističnem 
društvu Nova Gorica član upravnega odbora, 
en mandat tudi predsednik. Prejel je številna 
priznanj Turistične zveze Slovenije, bil je 
tudi predsednik Krajevne skupnosti Solkan. 

Leta 2013 je prejel nagrado Mestne 
občine Nova Gorica za več kot 50-letno pri-
zadevno delo na odgovornih vodilnih mestih 
v gospodarstvu, družbenih organizacijah, 
društvih, športnih klubih in v Krajevni skup-
nosti Solkan. 

 
Uredništvo 

Poslovil se je Jožef Leban

rad je poudarjal, da je poslanec slovenskega 
naroda. Iskrena in prizadevna parlamentarna 
drža ga je drago stala, pripeljala do nesoglasij 
s predsednikom SDS Janezom Janšo, zato je 
leta 2001 iz stranke izstopil. Nikoli si ni 
poiskal nadomestne politične opcije, niti ni 
sprejel povabila drugih političnih strank.  

Napisal pa je knjigo Zadnja replika, kjer 
je opisal in analiziral politično dogajanje do 
izstopa iz stranke, kar je zanimiv dokument 
iz konca 80 let prejšnjega stoletja. 

Kot poslanec je bil med pobudniki za 
samostojno občino Solkan, za katero pa 
Solkanci niso glasovali v dovolj visokem 
odstotku, da bi do realizacije sploh prišlo. 

Odzval se je tudi vabilu KS Solkan v 
mandatu 2014–2018, ko je zaradi krčenja 
pristojnosti in celo grožnje po ukinitvi kra-
jevnih skupnosti grozilo, da bo Solkan izgu-
bil svojo identiteto in samostojnost in je 
podal informacijo, da je vsa dokumentacija 

za ustanovitev občine Solkan hranjena v slo -
venskem parlamentu in jo je potrebno zgolj 
pregledati in posodobiti. Omenil je tudi, da je 
bil zaradi tega deležen kritik, češ da razbija 
občino Nova Gorica. 

Mestni svet mestne občine Nova Gorica 
mu je podelil nagrado Mestne občine Nova 
Gorica zaradi njegovega uspešno izglaso-
vanega predloga v parlamentu za delitev kon-
cesijskega igralništva po določenem razmerju 
med občine: Nova Gorica, Kanal, Ajdovščina, 
Vipava, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanje-
vica in Brda.  

Vskodnevna hoja na Škabrijel (po njegovi 
zaslugi je bil postavljen razgledni stolp) mu je 
pomagala, da je ostal v dobri fizični in psi-
hični kondiciji v tistih najtežjih časih.  

Ivo Hvalica je svoje zadnje počivališče 
dobil v domačem kraju, v Kanalu. 

 
Uredništvo 

Poslovil se je Branko Brezigar 
Branko Brezigar je v kajakaštvo prišel s 

sinom Miho, ki je tekmoval za solkanski klub, 
in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja 
je prevzel operativno vodstvo kluba Soške elek-
trarne, kjer je med drugim uspešno izpeljal pro-
jekt novega kajakaškega centra. 

Z novim objektom se je vrgel v organizacijo 
tekmovanj tako v Solkanu kakor v Trnovem ob 
Soči in kasneje v Tacnu pri Ljubljani. Pod nje-
govo taktirko je bilo izpeljanih več svetovnih in 
evropskih prvenstev ter tekmovanj za svetovni 
pokal. 

S tem je vsem pokazal, da se da vdihniti ži-
vljenje stvarem, za katere jih večina trdi, da ni 
mogoče. To mu je bil izziv in gonilo, da je v ka-
jakaštvu vztrajal še dolgo po tem, ko njegov sin 
ni več veslal. Vedno novi uspehi kajakašev in 
kanuistov, ki so prihajali iz ‘njegovega’ kluba, 
so mu dajali energijo za vedno nove projekte in 
izboljšave, je zapisal Marušič. 

Klub je v njegovem času prinesel prvega 
članskega svetovnega prvaka, danes pa se 
Kajak klub Soške elektrarne lahko pohvali z de-
setimi naslovi svetovnih prvakov v članski kon-
kurenci. 

Uredništvo 

V 76. letu je po dolgi bolezni umrl Branko 
Brezigar, dolgoletni nekdanji podpredsednik 
Kajakaške zveze Slovenije (KZS) in gonilna 
sila kajakaštva v Solkanu in Posočju, so sporo-
čili s KZS. 

Brezigar, rojen v Solkanu, je odraščal v 
športni družini, a njegova prva izbira ni bilo ka-
jakaštvo. V mladosti se je zahvaljujoč bratu 
vključil v nogomet, kasneje pa se je izkazal kot 
rokometni vratar, je zapisal vodja programa pri-
reditev in športa za vse pri KZS Jakob Marušič. Vilma Ninin
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Oglasi

Športni klub Twist je eden najuspešnejših 
klubov v Sloveniji in dobro znan tudi izven 
slovenskih meja. 

Člani kluba so v letošnjem letu nizali 
vrhunske rezultate. Poleg številnih naslovov 
državnih prvakov so dekleta iz plesne skupine 
Twist Divas v juliju stopile na najvišjo stop-
ničko na evropskem prvenstvu, ki je potekalo 

Dekleta iz skupine Twist Divas postale evropske prvakinje

v Atenah. Postale so evropske mladinske 
prvakinje v cheer pom plesu ter podprvakinje 
v cheer hip hopu. Vrhunski uspeh sta dosegla 
tudi plesna para, in sicer sta Taja Milenković 
in Sara Kovačević postali evropski prvakinji 
v cheer pom parih, Lana Rusjan in Taja Mi-
lenković pa podprvakinji v cheer hip hop 
parih.  

Letos je bilo kar 18 naših članov tudi del 
slovenske reprezentance v cheerladingu in 
cheer plesu. Članska cheerleading reprezen-
tanca je na svetovnem online tekmovanju v 
septembru 2021 zasedla 2. mesto v članski de-
kliški Elite konkurenci. Zgodovinski uspeh pa 
so plesalke dosegle na svetovnem prvenstvu 
aprilu, ki je potekalo v Orlandu na Floridi, saj 
je Slovenija prišla do svojih prvih medalj v tej 
kategoriji na svetovnem prvenstvu. Članska 
skupina si je priplesala srebrno odličje. Od 
njih so bile uspešnejše le še Američanke. Mla-
dinska reprezentanca je osvojila bronasto 
odličje. Uspešni pa niso le naši športniki, 
ampak tudi trenerke ŠK Twist. Mladinsko ple-
sno reprezentanco je vodila Danijela Ne - 
 delj ković ter njena pomočnica Zala Taljat, 

mla  dinsko cheerleading reprezentanco pa 
Ana Janko in Tajda Leban.  

ŠK Twist Nova Gorica, s sedežem v Sol-
kanu, deluje že 18 let in velja za enega izmed 
večjih športnih klubov na Goriškem, saj šteje 
več kot 400 članov vseh starosti. Osrednje di-
scipline, ki jih poučuje kar 20 trenerjev in va-
diteljev, so športna gimnastika, cheerleading 
in cheer ples. Prednost kluba pa je športna 
dvorana v industrijski coni v Kromberku, 
kjer lahko neomejeno trenirajo vse dni v 
tednu in letu. 

V mesecu septembru smo pričeli z vad-
bami, ki potekajo v naši dvorani ter na oko-
liških šolah.  

V mesecu oktobru pričenjamo z 
vadbo gimnastike na OŠ Solkan, ki bo 
potekala ob petkih od 15. do 16. ure za 
otroke od 1. do 5. razreda.  

Vabimo vas, da se nam pridružite na tre-
ningih gimnastike, cheerleadinga in cheer 
plesa. Vsi programi so rekreacijskega 
značaja, lahko pa postanete tudi del naših 
tekmovalnih skupin. Programi so primerni 
tako za fante kot dekleta vseh starosti, saj pri 
nas lahko vpišete otroka od 1. leta starosti 
dalje. Poleg tega pa imamo tudi gimnastiko 
in acroyogo za odrasle. Vse informacije o 
vpisu boste našli na naši spletni strani 
ww.sktwist.com. Spremljajte pa nas lahko 
tudi na socialnih omrežjih – facebooku in in-
stagramu. 

SK Twist 
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Darovalci

Naslednja številka 1001 solkanskega časopisa bo izšla de-
cembra 2022. Članke in fotografije od da jte najkasneje do 
1. decembra na e-naslov: svetlanaplesnicar@gmail.com. 
Besedil, ki niso v elektronski obliki, ne bomo sprejemali. 
Slike oddajte ločeno v jpg formatu. Navedite tudi vsebino 
slike in ime avtorja fotografije.  
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno 
priredi tako po obsegu (do 7000 znakov s presledki) kot 
po izrazu. V 1001 solkanskem časopisu se proti plačilu 
v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasna spo-
ročila pod pogoji, navedenimi v ceniku.

Obvestilo

V skupnem znesku 980,00 evrov so za časo-
pis v času od 1. 6. 2022 do 20. 9. 2022 prosto-
voljno prispevali: 

Bašin Dušan, Bavdaž Grozdana, Bogataj 
Peter, Brecelj Eda, Bremec Irena, Bužinel Janja, 
Čičigoj Emilija, Čelik Agata, Černe Tomaž, 
Čubej Dušan, Gomišček Franc, Gomišček Ma-
rija, Grobler Viljanka, Hvalica Gracijana, Jakin 
Marijan, Jug Ljuba, Kikelj Valter, Knavs Marij, 
Komel Anton, Lavrenčič Marija, Leban Marta, 
Malec Tatjana, Markič Jožef, Markočič Darijo, 
Marušič Branko, Mavrič Margerita, Mlakar 
Jožef, Mlekuž Marija, Mokorel Rafael, Nemec 
Jordan, Pahor Elza, Pavletič Karlo, Perko Valter, 
Prijon Marijo, Sartori Vižin Andreja, Savina 
Franko, Skočir Suzana, Sosič Marta, Šavli Da-

Izdaja: KS Solkan 
Zanjo: Jana Herega, predsednica KS Solkan 
Urednica: Svetlana Buøen 
Uredniøki odbor: Jana Herega, Tomaæ Œerne, 
mag. Darinka Kozinc, dr. Branko Maruøiœ, Boæa Hvala, 
Joæko Markiœ  
Jezikovni pregled: Svetlana Buøen 
Tisk in oblikovanje: Grafica Goriziana − Gorica 
Naklada: 1.400 izvodov − oktober 2022ISSN 2335-4143

Razvedrilo - Obvestila

nijel, Škarabot Davorin, Štanfel Štefan, Ušaj 
Laura, Vižin Anton, Zavrtanik Artur, Zorn Anica 

Obenem prosim, da se posebej zahvali na-
slednjim donatorjem za Krajevni praznik in 
sicer: 

BUSINESS SOLUTIONS d.o.o. Solkan 
Frizerstvo Marta Kaluža s.p. Solkan 
Ligo Livarna Gorica d.o.o. Solkan 
MINI GO d.o.o. Nova Gorica 
Rokava d.o.o. Dekani 
Salonit Anhovo d.d. Deskle 
Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. Deskle  
V kolikor ste v tem obdobju darovali za časo-

pis, pa niste na seznamu, nas, prosimo, obvestite.  

Hvala za razumevanje. 

Vabilo 
  Turistično društvo Solkan vabi na  

16. Pohod po poteh soške fronte, ki bo 30. oktobra.  
Začeli bomo ob 9.00 izpred stavbe KS Solkan.  

Zaželena je naglavna svetilka in primerna obutev,  
saj nas bo pot peljala tudi skozi kaverne.  

Štartnina znaša 6 €.  
Na koncu bo poskrbljeno za topel obrok in pijačo.  

V primeru dežja pohod odpade.  
Za več informacij pokličite na 041 974 588.  

12. novembra pa vas vabimo na Martinov pohod na Škabrijel. 
Dostop na Škabrijel mogoč z več strani.  

Na vrhu se dobimo ob 11. uri,  
kjer bomo poskusili mlado vino in kaj prigriznili. 

✂
Lucija Bratina in Benjamin uæivata v Soœi, ki 
je poleti dosegla 22° C.         David Bratina✂

        Benjamin Œerne
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