
Živa knjiga o Stomažu in Skriljah 
 
Slovensko rodoslovno društvo 
torek, 14. maj  2019 
ob 18.00 
v prostorih Škofijske klasične gimnazije Šentvid (Štula 23) v Ljubljani 
 
 
Ob izidu prve knjige o vipavskih vaseh Stomaž in Skrilje bo njen avtor, profesor zgodovine 
Tino Mamić, predstavil svoje dolgoletno raziskovanje rodov pod Čavnom. V besedi in sliki bo 
opisal zgodovino vasi in njihovih prebivalcev. Kako so bili povezani tudi s predslovanskimi 
staroselci? Kateri so najstarejši priimki pri Stomažih in v Skriljah?  
 
Knjiga je nastala s pobudo, ki so jo na referendumu izbrali prebivalci obeh vasi pod Čavnom v 
okviru participativnega proračuna Občine Ajdovščina. Občina je tako izdala knjigo v 500 
izvodih. Knjigo so brezplačno prejela vsa gospodinjstva obeh vasi. 
Tiskana naklada je pošla, le tu in tam se mogoče najde kak izvod. Še 
vedno pa jo najdemo na svetovnem spletu na straneh 
www.tinomamic.eu , kjer vsebino spreminjajo v skladu z novimi 
dognanji.  
 
Med nastajanjem knjige je prišlo na dan nekaj novih odkritij. 
Denimo, da Skrilje niso bile omenjene prvič leta 1086, kot smo 
mislili doslej, ampak že 1063. Zdaj bo treba spomenik, ki stoji sredi 
vasi, spremeniti. 
 
Največ podatkov, ki so objavljeni v knjigi, hrani koprski škofijski 
arhiv, kamor so nedavno preselili večino gradiva župnijskih arhivov 
iz Kamenj in od Stomažev. V knjigi je poudarek na osebni, družinski 
in krajevni zgodovini. O politični zgodovini, ki se dogaja v velikih 
mestih, je namreč napisanega že veliko. Naša lastna zgodovina pa je tista, o kateri ne vemo 
dosti. 
 
Avtor knjige Tino Mamić (46), profesor zgodovine in diplomirani novinar, je po rodu Vipavec 
in Dalmatinec. Po petnajstih letih kariere v založništvu in novinarstvu se je povsem zapisal 
rodoslovju. S soprogo imata pet otrok in podjetje za izdelavo družinskih dreves. Predlani je 
uredil in izdal knjigo spominov svojega očeta Ivana v obliki družinske kronike. Pripravlja svojo 
peto knjigo, na temo primkov, ki bo izšla pri goriški Mohorjevi konec leta. V medijih veliko 
objavlja tudi na temo izvora slovenskih priimkov. Mamić aktivno sodeluje z brezplačniki 
Vipavska, Snežnik in Primorski odmevi (letno pol milijona izvodov), v katerih veliko objavlja 
na temo rodoslovja in lokalne zgodovine. 
 

 

http://www.tinomamic.eu/

