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Most 

Glasilo občine Kanal ob Soči 

http://www.obcina-kanal.si/most 

Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči, 
zanj župan Andrej Maffi 

Odgovorna urednica: Maja Gerbec 

Člani uredniškega odbora: Irena Hočevar 
Križnič, Petra Paravan, Anica Valentinčič, 

Mojca Perkon Kofol 

Lektoriranje: 
Mojca Pipan 

Oblikovanje in grafični prelom: 
Erik Pregelj 

Fotografija na naslovnici: 
Damijan Simčič (ZOSO photography) 

Naslov uredništva: Glasilo Most, 
Trg svobode 23, 5213 Kanal 

e-pošta: mostkanal@gmail.com 

Tisk: Grafika Soča 
Naklada: 2500 izvodov 

Glasilo brezplačno prejme vsako gospo-
dinjstvo v občini Kanal ob Soči. 

Uredništvo si pridržuje pravico do presoje 
o primernosti člankov glede na novinarski 
kodeks in po dogovoru z avtorjem članka. 

 
ako kot odhaja vlak s postaje, 

tako se počasi od nas poslavlja 

tudi poletje. Svoje mesto prepušča jese-

ni, ki nas bo s svojimi barvitimi barvami in čarob-

nostjo popolnoma prevzela. Skupaj z jesenjo se 

naše življenje vrača v ustaljene tirnice. Dopust bo-

do zamenjale delovne obveznosti, otroška rajanja 

pa šola in vrtec. 

Verjamem, da je bilo poletje, ki ste ga preživeli, čudovito, brezskrbno, točno 

takšno, kot ste si ga želeli in načrtovali. Naj vas spomini na poletje spremljajo 

še dolgo v jesen. Ne glede na vse obveznosti, ki jih ta čas prinaša, pa ne poza-

bite, da vsako obdobje nosi v sebi edinstveno lepoto. Na nas je, da jo poišče-

mo in uživamo v njej. 

Želim vam lepe jesenske dni in obilo veselja ob prebiranju nove številke 

Mosta, ki smo jo ustvarili skupaj z vami, za vas. 

Maja Gerbec 

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne 
križanke 

Prispevke za glasilo Most oddajte na spletnem portalu mojaobčina.si, Občina Kanal 
ob Soči (http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci). V primeru težav pri registraciji na 
portal se obrnite na gospo Matejko Maver Pregelj preko elektronske pošte na naslov 
matejka.maver@obcina-kanal.si. 
Zaželeno je, da besedila niso daljša od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4 formata. 
V primeru, da so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridržuje pravico do krajša-
nja le-teh. Članki in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja. 
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi) in brez 
vodnega žiga, sicer niso ustrezne za tisk. 
Uredniški odbor glasila Most si pridržuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo ob-
javljeni v tiskani verziji in kateri ne. Vsi poslani prispevki pa bodo objavljeni na splet-
nem portalu http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci. 
Rešeno nagradno križanko pošljite na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Ka-
nal ali po e-pošti na naslov mostkanal@gmail.com s pripisom "nagradna križanka", 
napišite tudi svoje ime, priimek in naslov. 
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletnem portalu www.mojaobcina.si/kanal-
ob-soci in v naslednji številki glasila Most. 
 

Uredništvo 

Možnost oglaševanja 
v glasilu Most 
 
V vsaki tiskani številki občinskega 
glasila Most lahko oglašujete in se na 
takšen način predstavite občankam in 
občanom Kanala ob Soči. 
 
Oblikovana oglasna sporočila naj 
bodo v formatu JPEG ali PDF in 
ustrezne velikosti. 
Priporočene velikosti so:  

Oglasna sporočila pošljite na naslov 
matejka.maver@obcina-kanal.si 
s pripisom "oglaševanje v Most-u". 
Vse dodatne informacije v zvezi z 
oglaševanjem dobite po telefonu 
(05) 398 1225. 

cela stran (190 x 270 mm) 

1/2 strani (190 x 135 mm) 

1/4 strani (95 x 135 mm) 

1/8 strani (95 x 70 mm) 

NAGRADNA KRIŽANKA MOST številka 48 
Izmed pravilno rešenih križank iz prejšnje številke Most-a, 
ki so prispele na naš naslov, smo izžrebali tri: 
1. Blanka Bitežnik, Deskle, 
2. Aleš Medvešček, Anhovo,  
3. Mirjam Canzutti, Nova Gorica.  
 
Nagrajenki in nagrajenec prejmejo praktične nagrade po 
pošti. Čestitamo! 
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Uredba o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS št. 87/12 in št. 109/12) 
namreč v 3. točki 18. člena določa: "Če 
se poraba pitne vode ne ugotavlja z 
obračunskim vodomerom, se vodarina 
obračuna glede na zmogljivost priključ-
ka, določeno s premerom priključka, ob 
upoštevanju normirane porabe pitne 
vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodo-
mer s faktorjem omrežnine 1." (Premer 
vodomera DN 20). Na osnovi uredbe in 
v skladu s 50. členom Odloka o oskrbi s 
pitno vodo v občini Kanal ob Soči 
(Uradni list RS št. 41/2014 in št. 42/2016) 
so ga uporabniki, ki so priključeni na 
javni vodovod in še nimajo vgrajenega 
obračunskega vodomera za merjenje 
dobave pitne vode, dolžni namestiti do 
1. 1. 2017.  

To pomeni, da bo uporabnik, ki se 
mu je do zdaj obračunavala poraba 
pitne vode po pavšalu (4,5 m3 na ose-
bo na mesec), po 1. 1. 2017 mesečno, ne 
glede na število članov v gospodinj-
stvu, plačeval pavšal za 36 m3 vode 
mesečno. 

Nekateri uporabniki imajo na svojih 
vodovodnih priključkih že urejene vo-
domerne jaške, vodarina pa se jim 
obračunava po pavšalu. Vse te vljudno 
prosimo, da se čim prej javijo, zato da 
se jim vgradi ustrezni vodomer. Drugim 
uporabnikom pa svetujemo, da čim 
prej začnejo urejati vodomerne jaške. 
Obrnite se na Režijski obrat Občine 
Kanal ob Soči, da bo vodomerni jašek 
na najustreznejši lokaciji, tako da je v 
vsakem trenutku neovirano dostopen 
upravljavcu vodovoda. 

Za dodatne informacije in vprašanja 
se lahko obrnete na režijski obrat pre-
ko elektronske pošte:  
vinko.medvescek@obcina-kanal.si ali 
na telefonsko številko (05) 398 12 08. 

Režijski obrat 

"Čwjani" se veselijo 
nove komunalne ure-
ditve 

Iz obljube imajo krajani Čolnice vsako 
leto 8. septembra svoj praznik. Letos je 
bilo to praznovanje obogateno s slove-
sno otvoritvijo komunalne infrastrukture. 

Predstavnik "Čwjanov" Slavko Jereb je 
povedal, da so zelo veseli, da je vas po 
dolgih letih prošenj za obnovitev vodovo-
da dobila celotno komunalno infrastruk-
turo. Veselijo se nove in varne vodne 
oskrbe. Veseli so tudi, da se bodo odpa-
dne vode zbirale in odvajale na rastlinsko 
čistilno napravo, ki je prva take vrste v 
občini. V imenu krajanov se je zahvalil 
županu občine ter občinskemu svetu, da 
so naložbo podprli. 

Župan Andrej Maffi je v govoru pove-
dal, da je bila odločitev za naložbo v ras-
tlinsko čistilno napravo zelo velik izziv za 
občino. Poleg same ideje je bilo treba 
poiskati tudi strokovnjake, ki so bili pri-
pravljeni izziv sprejeti. Projektno doku-
mentacijo za izgradnjo rastlinske čistilne 
naprave je pripravilo podjetje Klima 2000 
iz Nove Gorice in je predvidena za 35 PE 
(populacijskih enot). Delovanje rastlinske 
čistilne naprave je opisal projektant Jer-
nej Kogoj, ki je poudaril, da je ena izmed 
prednosti rastlinske čistilne naprave, da 
lahko deluje kjer koli, tudi v višje ležečih 
naseljih. Takšna naprava je še posebej 
zanimiva, ker za delovanje ne potrebuje 
nobene energije.  

Komunalno infrastrukturo sta župan 
Andrej Maffi in domačin Janez Melink z 
rezanjem traku predala namenu ter na-
zdravila s "čwjansko" vodo.  

 

Čas za vgradnjo obračunskih vodomerov 
se izteka s 1. 1. 2017 
Lastnikom vodovodnih priključkov svetujemo, da čim prej začnejo urejati vodo-
merni jašek ter montirati vodomer. Predlagamo, da se obrnejo na Režijski obrat 
Občine Kanal ob Soči in v dogovoru s pooblaščenim delavcem določijo najustrez-
nejšo lokacijo in dimenzije vodomernega jaška. 
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Obisk poslanke mag. Tanje Cink 
V ponedeljek, 27. junija, sta župan Andrej Maffi in direktori-

ca občinske uprave Nives Prijatelj sprejela poslanko SMC, 
mag. Tanjo Cink. Obiska so se udeležili tudi predsednik Lokal-
nega odbora Goriške Andrej Valentinčič ter občinska svetnika 
Andraž Gregorčič in Hasib Brdar. 

Namen sestanka je bil predstavitev projektov in aktualnega 
dogajanja v občini.  

Dnevi goriške obrti in podjetništva 
2016 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je septem-
bra organizirala Dneve goriške obrti in podjetništva. Osrednji 
dogodek je bil tudi letos tradicionalno Srečanje obrtnikov in pod-
jetnikov s slavnostno skupščino, ki je potekal v petek, 6. septembra. 
Na slavnostni skupščini je zbornica podelila priznanja jubilantom 
za 20, 30 in 40 let delovanja ter nagrado za življenjsko delo, ki jo 
je prejelo podjetje Brezavšček d. o. o., v imenu podjetja pa sta jo 
prevzela Marija in Kazimir Brezavšček. Zbornica je letos prvič po-
delila tudi priznanje za mlado inovativno podjetje "lučka". Prizna-
nje je prejelo podjetje Beer Pro Distribution d. o. o. iz Nove Gori-
ce. 

Novost v letošnjem septembrskem dogajanju je bil Festival go-
riške obrti in podjetništva s sloganom "Zaupajmo lokalno", ki je 
potekal v četrtek, 1. septembra, med 11. in 20. uro na Bevkovem 
trgu v Novi Gorici. Festival je bil v prvi vrsti namenjen promociji 
obrtnikov in podjetnikov kot tudi ozaveščanju javnosti o pomenu 
obrti in podjetništva za širši razvoj regije, za zaposlovanje in s 
tem za dobrobit skupnosti kot celote. Na festivalu se je predsta-
vilo več kot šestdeset razstavljavcev, med katerimi so bili večina 
podjetniki in obrtniki (člani zbornice), pokrovitelji in druge orga-
nizacije. Na dogodek se je odzvalo tudi vseh šest občin, na obmo-
čju katerih deluje zbornica, in prav vse so preko svojih društev ali 
TIC-ev predstavile svojo ponudbo. Celotno dogajanje smo popes-
trili z bogatim spremljevalnim programom. Med drugim so se 
predstavili nogometaši Nogometnega društva Gorica, odbojkarji 
Odbojkarskega kluba Salonit Anhovo-Kanal, kar štiri plesna druš-
tva in Folklorna skupina Kal nad Kanalom. Dogodek smo zaključili 
v večernih urah z modno revijo, ki jo je organizirala Sekcija tekstil-
cev pri OOZ Nova Gorica.  

V sklopu Dnevov goriške obrti in podjetništva je OOZ Nova Gori-
ca organizirala tudi okroglo mizo z naslovom Ustrezna delovno-
pravna zakonodaja – pogoj uspešnega poslovanja ter številna izo-
braževanja in seminarje, namenjene članom zbornice in drugim. 

Tina Gerbec, direktorica Območne obrtno-podjetniške 
zbornice  Nova Gorica 
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Veličastna živa zastava pred občinsko stavbo 
v Kanalu 
Na trg pred občinsko stavbo v Kanalu smo v četrtek, 23. junija, v ritmu koračnice priko-
rakali učenci in učitelji OŠ Kanal z dežniki v beli, modri in rdeči barvi. Postavili smo se 
na označena mesta in pred obiskovalci se je počasi oblikovala veličastna podoba slo-
venske zastave, na njej ni manjkal niti grb. 

Postavitev zastave je potekala zelo mir-
no. Učenci so točno vedeli, kaj je njihova 
naloga. V učilnicah so vzeli dežnike in se 
nato postavili v kolono od vrtca do trgovi-
ne Fama. Pred njimi je korakala godba 
mladih pihalnega orkestra iz Deskel, učen-
ci pa so v ritmu koračnice odšli proti ob-
činski stavbi v Kanalu. Korakanje učencev 
z dežniki v barvah slovenske zastave, ki so 
bili v vročem poletnem soncu sicer bolj 
senčniki, je že v koloni dajalo vtis svečane-
ga dogodka. Ko pa so se učenci in učitelji 
postavili na točno določena mesta na trgu 
pred občinsko stavbo, se je izoblikovala 
največja živa slovenska zastava. Učenci so 
se razporedili v devet vrst, na prizorišču je 
bilo kar 162 učencev in učiteljev z dežniki. 
Čez cel trg se je raztezala slovenska tro-
bojnica. Vzbudila je pozornost domačinov 
pa tudi številnih, tudi narodnih, medijev. 

Ravnateljica OŠ Kanal je ob tem poveda-
la: »Vesela sem, da smo bili opaženi. Pose-
bej sem vesela komentarja tistih sogovorni-
kov, ki so opazili, koliko dela, energije, so-
delovanja, dogovarjanja in pogovarjanja je 
potrebnih za izvedbo take akcije. Logistika 
je bila zahtevna, a pustila je vidno sled. 
Tudi to je domoljubje.«  

Pred občinsko stavbo se je po postavitvi 
zastave odvijal kratek kulturni program. 

Učence in učitelje je nagovoril župan An-
drej Maffi, učenke dramskega krožka so z 
deklamacijami počastile svojo domovino 
in se v imenu šole zahvalile donatorjem. 
Dogajanje je popestrila glasba mladih har-
monikarjev, ki v letošnjem šolskem letu 
prvič vadijo v prostorih OŠ Kanal. Na kon-
cu kulturnega programa je zastava ob 
ritmih godbe zavalovila. Učenci so z dvi-
govanjem in spuščanjem dežnikov ustvar-
jali vtis gibanja zastave v vetru. Tako mir-
no, kot je zastava nastajala, se je tudi 
»podirala«. Učenci so odkorakali po Parti-
zanski ulici do šolskega igrišča in tam še 
enkrat postavili slovensko trobojnico. Na 
odprtem prostoru je bila njena podoba še 
izrazitejša.  

OŠ Kanal se je sicer že celo šolsko leto 
posvečala 25-letnici Slovenije. Izvajali smo 
široko paleto dejavnosti – od fotografske-
ga dneva do konstruktorskih delavnic in 
likovnih ustvarjalnic. Iskali smo nenava-
dne ideje – take, ki bi 'padle v oči' in bi v 
nas pustile globoko sled. 

Ideja z dežniki se je porodila naši raču-
nalničarki. Sprva smo se spogledali, po-
tem smo bili navdušeni … A prav kmalu 
nas je navdušenje minilo, saj se je izkaza-
lo, da je zbiranje 180 dežnikov izredno 
težek zalogaj. K sreči imamo v kraju dobre 

ljudi in podjetja, ki so nam pomagali zbi-
rati dežnike. Ne samo pomagali zbirati, 
dežnike so nam v kompletu donirali, 60 
belih, 60 rdečih in 60 modrih. Nam je 
ostala samo še naloga, da narišemo grb.  

Ravnateljica OŠ Kanal Milka Zimic je bila 
ob zaključku projekta zelo zadovoljna: 
»Ker je bila akcija zelo široko zastavljena, 
nam v prvi vrsti pomeni test našega sode-
lovanja. Ta test smo vzorno prestali. Seve-
da je bil osnovni cilj obeležitev 25-letnice 
Slovenije in spodbujanje domoljubja, pri-
padnosti, sobivanja, spoštovanja … Pono-
sna sem, da smo se v akciji izkazali: znamo 
sodelovati in zmoremo prevzemati tudi 
skoraj nemogoče naloge ter znamo jih 
izpeljati do konca. Znamo biti disciplinirani 
in odgovorni. Zelo sem ponosna na svoje 
učence in učitelje. Prav na vse! Zastavo so 
namreč najprej postavili najmlajši učenci v 
športni dvorani. Predvidevali smo, da bo-
mo morali vajo ponoviti najmanj trikrat, a 
ni bilo potrebno. Tudi za postavitev pred 
občino nismo potrebovali nobene vaje. 
Vedno je šlo 'v živo'. Najbolj sem ponosna 
na tretjo postavitev na šolskem igrišču; to 
je ob zaključku 'parade' pred občino. Bila 
je spontana in prav nič načrtovana.«  

Petindvajsetletnico nastanka naše do-
movine so tako na OŠ Kanal proslavili 
zares izvirno. Učenci si bodo veličastni 
dogodek zapomnili, saj so ob nastajanju 
projekta veliko tudi razmišljali, kaj je do-
movina. Tako kot je bila popolna slika, ki 
se je naslikala iz njihovih dežnikov, ko je 
vsak vedel, kaj je njegova naloga, bi bila 
lahko tudi podoba naše lepe Slovenije, če 
bi znali tako sodelovati in vsi vedeli, da 
domovino gradimo lahko le skupaj in 
brez razprtij. 

Foto: arhiv Občine Kanal ob Soči  
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S temi besedami je predsednik OZVVS 
Kanal Jože Velušček nagovoril vse prisot-
ne. Poseben pozdrav je namenil prapor-
ščakom, gostom iz Avstrije in Italije ter 
častnemu gostu in slavnostnemu govorni-
ku, nekdanjemu poslancu državnega zbo-
ra in kanalskemu rojaku Ivu Hvalici. 

Župan Andrej Maffi je v govoru poudaril 
veličino proslave in pomen povezovanja s 
sosednjimi Avstrijci in Italijani. Občinstvo 
je nagovoril z mislimi o domovini, ki so jih 
zapisali osnovnošolci, pri čemer je opozo-
ril, kako pomembno je, da otroke vzgaja-
mo v domoljubju. Slavnostni govornik, 
gospod Ivo Hvalica, nekdanji poslanec 
državnega zbora, je v svojem govoru dal 
velik poudarek našim pesnikom in pisate-
ljem ter se ozrl globoko v preteklost in 
prehodil pot do nastanka naše države. 
Govor je zaključil z naslednjimi besedami: 
»Državo imamo, ni najbolj idealna, kot ni 
nobena stvar. Bodimo ponosni, da jo ima-
mo!«  

Na proslavi je predsednik OZZVS Kanal 
Jože Velušček podelil naslednje plakete:  

SREBRNO PLAKETO Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo sta prejela Valter Valen-
tinčič in Egon Krpan.  

BRONASTO PLAKETO so prejeli šahi-
sti Silvo Winkler, Miran Ipavec, Miran 
Krivec in Jože Ipavec.  

SPOMINSKO PLAKETO OZZVS je prejel 
častni gost gospod Ivo Hvalica.  

Gosta iz sosednje Avstrije in Italije sta se 
zahvalila za povabilo na srečanje, ki pred-
stavlja velik znak prijateljstva med država-
mi, in čestitala ob prazniku.  

Slovesnost ob dnevu državnosti se je 
sklenila z nastopom Mešanega pevskega 
zbora Jože Srebrnič Deskle, nastopom 
otrok iz Vrtca pri OŠ Kanal in Folklorne 
skupine Kal nad Kanalom.  

Ob zaključku predstave so pred vhodom 
v večnamensko dvorano OŠ Kanal posadili 
lipo, ki ima poseben simbolni pomen za 
Slovence oziroma velja za središče dru-
žabnega srečanja pri vseh Slovanih.  

Državo imamo, bodimo ponosni nanjo 
V torek, 21. junija, je bila v večnamenski dvorani Osnovne šole Kanal proslava ob dnevu 
državnosti. 

"Letos mineva 25 let samostojnosti in suverenosti države Slovenije. Pot do samostojnosti 
ni bila lahka in preprosta, a je z našo odločnostjo in predanostjo postala uresničljiva. 
Predvsem pa je naš oboroženi odpor prispeval bistveni del k uspešnemu zaključku proce-
sa osamosvajanja. Četrt stoletja od prelomnih trenutkov pri obrambi novo nastale drža-
ve je zadosten razlog, da smo se zbrali in skupaj praznujemo obletnico rojstva svoje drža-
ve Republike Slovenije." 

Slavnostni govornik gospod Ivo Hvalica, 
nekdanji poslanec državnega zbora. 

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav  

Nastop otrok iz vrtca pri OŠ Kanal in Folklorne 
skupine Kal nad Kanalom. 

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav  
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Ob koncu lanskega leta je gospa Tanja 
Oblak povabila kar tri klekljarice iz naše 
klekljarske skupine – poleg mene še Ja-
dranko Štimac in Marijo Erce – k sodelo-
vanju pri projektu, s katerim smo klekljari-
ce Društva upokojencev Kanal počastile 
25. obletnico slovenske samostojnosti. Z 
velikim veseljem smo se priključile skupini 
25 klekljaric iz petindvajsetih slovenskih 
mest. Iz klekljanih koščkov, ki jih je nato 
skupaj sešila gospa Tanja, ki je sklekljala 

tudi grb, je nastala klekljana slovenska 
zastava dimenzij 2 x 1 meter. Da je zasijala 
v vsej svoji lepoti, je bilo potrebnih kar 
šest mesecev in približno 1400 ur učinko-
vitega dela. 

V domiselno izdelani instalaciji bo prepo-
tovala Slovenijo in jo bo mogoče videti ob 
različnih prireditvah na čast srebrni oblet-
nici naše samostojnosti (njeno pot lahko 
spremljate na spletni strani gospe Tanje 
Oblak). Svoje potovanje je začela 18. junija 
2016 na Brezjah, me pa smo jo prvič videle 
v živo 25. junija letos v Predsedniški palači 
v Ljubljani, kamor smo bili povabljeni vsi 
sodelujoči. Dogodek, ki ga zlepa ne bomo 
pozabili.  

Ko z očmi božaš prelepo čipko, ki je na-
stala, veš, da so bile ure dela dobro vlože-
ne. Kam so potovale misli, ko smo bile 
sklonjene ob klekljarski buli in poslušale 
potrkavanje klekljev? Morda smo si posku-
šale narisati podobo končnega izdelka, 
tekmovale s časom, ki je vse prehitro pol-

Klekljana slovenska zastava za četrt stoletja slo-
venske samostojnosti 

zel skozi prste? Gotovo največjo motivaci-
jo je imelo zavedanje, da pod našimi prsti 
nastaja nekaj posebno dragocenega – 
naša lepa zastava! Mogočen simbol pove-
zovanja in domoljubja je skrit v njej, zato 
je prav, da se ji priklonimo in globoko v 
srcu najdemo prav posebno »kamrico« 
zanjo. Koščki, ki vsak posebej niso bili nič 
posebnega, so združeni in tesno poveza-
ni postali primerno darilo naši dragi do-
movini.  

Besedilo in sliki: Nevenka Malnič 



8  

 

Območje občine Kanal ob Soči se je med 1. sv. vojno znašlo na boji-
šču soške fronte, kar je še danes vidno – številne vojne ostaline. Obči-
na Kanal ob Soči je v sodelovanju z Ustanovo Fundacija Poti miru iz 
Kobarida v info točki na železniški postaji v Kanalu avgusta 2016 uredi-
la razstavo Ob Soči 1915–1917 – območje občine Kanal ob Soči v času 
soške fronte. Razstava je nastala ob 110. obletnici bohinjske železnice. 
Predstavlja ključno dediščino 1. sv. vojne na območju občine Kanal ob 
Soči, ki je vključena v del Poti miru od Alp do Jadrana: spominski park 
Prižnica, muzej na prostem Vodice, muzejska zbirka Franca Jerončiča 
v Melinkih, Lukčeva hiša na Kambreškem (Jožica Strgar), zbirka pri 
Jugovih v Avšju (Martin Levpušček) in zasebna zbirka 1914–1917 v Ka-
nalu (Zoran Šuligoj), gradnja bohinjske železnice, pomembnejša utrje-
na vrhova Globočak in Korada, vojaška pokopališča v občini ter kraji v 
občini med 1. sv. vojno. Del razstave je namenjen tudi tematiki begun-
stva (razstavo bogatijo citati iz knjige Ob Soči. Vtisi in občutja iz moje-
ga dnevnika, 1916, avtorja Alojzija Resa). 

Razstava bo na ogled ob prihodih muzejskega vlaka v Kanal, in sicer 
15. oktobra ter 5. novembra 2016 med 10. in 12. uro oz. po dogovoru 
na telefonski številki 05/ 39 81 213 (TIC Kanal). 

Zahvaljujemo se vsem zbirateljem v občini, ki so nam pomagali zbira-
ti gradivo za razstavo, Tolminskemu muzeju, avtorjem razstave (mag. 
Tadej Koren, Urška Lazar, dr. Petra Testen, mag. Robert Devetak – 
begunci) ter vsem drugim, ki so kakor koli pomagali obogatiti prostor 
na železniški postaji. Gradiva in tovrstne zgodovinske dediščine je v 
občini mnogo več, kot smo uspeli predstaviti, vendar smo glede na 
omejenost prostora predstavili le tisto dediščino 1. sv. vojne v občini, 
ki je na terenu urejena in dostopna za javnost. 

Vabljeni k ogledu! 
Besedilo: Nika Testen, TIC Kanal 

Fotografiji: Damijan Simčič, ZOSO  

Mladi športniki med 
prvimi tudi pri delu 

KS Kanal se je s pobudo Polepšajmo 
Kanal odločila, da pred poletno sezono 
temeljito očisti in uredi Kanal. Na pobudo 
direktorja OK Salonit Anhovo–Kanal Milo-
ša Grilanca so se v sredo, 6. julija, akciji 
urejanja Kanala pridružili tudi mladi od-
bojkarji. Akcijo so vodili trenerka male 
odbojke Meta Okroglič, trener odbojkar-
ske in kadetske ekipe Leon Schilling in 
pomočnik trenerja članske ekipe Rok 
Knafelc. 

Mladi nadobudni odbojkarji so se lotili 
temeljitega čiščenja Pionirske ulice in 
kljub pripekajočemu soncu, ki je bolj vabi-
lo k ohladitvi v smaragdni reki Soči, spret-
no in temeljito očistili zidove in druge 
kotičke tega lepega dela Kanala. Mlade je 
pozdravil predsednik KS Kanal Ivan Križ-
nič, ki je bil nad trudom in skromnostjo 
mladih, ki so si po delu zaželeli le slado-
led, navdušen. 

Irena Hočevar Križnič  

Zid pred čiščenjem  

Očiščen zid  

Mladi odbojkarji pri delu. 
Vse fotografije: arhiv KS 

Kanal  

Razstava Ob Soči 1915–1917 – območje 
občine Kanal ob Soči v času soške fronte 
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Koncert sakralne glasbe v cerkvi 
Marije Snežne v Nadavčah 

V nedeljo, 12. junija, je Mešani pevski zbor Jože Srebrnič iz Des-
kel z zborovodkinjo Adelo Jerončič in gosti v prelepem ambientu 
več kot 500 let stare cerkve Marije Snežne nad Avčami organizi-
ral koncert sakralne glasbe. 

Povezovalec programa Boštjan je pozdravil številne poslušalce 
in dejal: »Popoldnevi so na tem kraju ponavadi spokojni in tihi, 
tokrat pa bodo nastopajoči poskrbeli, da bo ta večer ostal nepo-
zaben. Izzvenele bodo skladbe Premrla, Brucknerja, Morriconeja, 
Dvořáka, Emersona, Schuberta, Mozarta, Gruberja in drugih skla-
dateljev.« 

Srečanje so odprli pevci MePZ Jože Srebrnič pod vodstvom 
zborovodkinje Adele Jerončič. Zbor bo prihodnje leto praznoval 
že 40. obletnico delovanja. Sledil je nastop Godalnega kvarteta 
Exandi, ki ga sestavljajo štiri mlade glasbenice: Julija Černe, (1. 
violina), Kati Harej, (2. violina), Ana Stibilj (viola) in Špela Črv
(violončelo). Kvartet nastopa na različnih prireditvah in družab-
nih dogodkih, preigrava pa skladbe različnih glasbenih stilov, od 
klasike, popa pa do domače in filmske glasbe. Naslednji so se 
občinstvu predstavili domačini, Moška vokalna skupina Qartos, ki 
jo sestavljajo Peter, Tomaž, Damijan in umetniški vodja Uroš. 
Skupaj pojejo od leta 2014. Združila jih je želja po pevskem ustvar-
janju, saj jih glasba spremlja že od malih nog. Ime Qartos so si 

nadeli, ker beseda pomeni umetnost štirih. Na orglah je pevce 
spremljala Mirjam Furlan. Koncert je zaokrožil nastop MePZ Jože 
Srebrnič z zborovodkinjo Adelo Jerončič. Prireditelji so se zahvali-
li Krajevni skupnosti Avče za pomoč pri organizaciji koncerta in 
Občini Kanal ob Soči za dolgoletno podporo. Posebna zahvala pa 
je bila izrečena poslušalcem, ki so napolnili cerkev in s ploska-
njem nagradili nastopajoče.  

Besedilo: Ana Valentinčič 

Fotografije: Borut Jurca  

Turnir v balinanju 
Avče 2016 

V soboto,  3. septembra, je na balinišču 
v Avčah potekal že tradicionalni turnir v 
balinanju.  

Med številnimi nastopajočimi 
(prijavljenih je bilo 7 ekip), ki so prišli iz 
cele Primorske, so se najbolje odrezali 
prav domačini iz Avč, ki so zasedli 1. in 2. 
mesto in dokazali, da so se vsakodnevni 
treningi obrestovali. 

Besedilo in slika: Peter Levpušček  
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Skoki z mosta, 
Kanal 2016 

Tradicionalno tekmovanje v skokih v 
vodo je letos spisalo novo poglavje, saj je 
v kategoriji figurativnih skokov slavil naj-
mlajši udeleženec, 14-letni Anglež Aidan 
Heslop. Delavnic za mladino se je zjutraj 
udeležilo kar 16 mladincev, na reviji po-
poldan pa se jih je s skakalnice pognalo 
17. Letos smo dodali kategorijo skokov z 
nižjega odskočišča za otroke do osmega 
leta starosti. Ne zaman, saj so se pomerili 
4. Zmagal je Miha Lapanja iz Ljubljane, 
drugi je bil Ian Murovec iz Kanala in tretja 
Eva Karničnik iz Maribora. V kategoriji 
do 10 let z višjega odskočišča je bil prvi 
Nejc Kragelj iz Volč, drugi Vasja Jeklin in 
tretji Kevin Pavlin, oba iz Kanala. Med 
mladinci od 11 do 17 let je slavil Tomi Kle-
menc iz Zgornjih Bitenj, drugi je bil Dra-
gan Stojanović in tretji Gašper Miščič, 
oba iz Kanala. 

Tudi z mostu se je v reko Sočo pognalo 
17 skakalcev. Letos je bil to srebrni jubilej. 
Skoke je letos odprl Beno Pahor, ki je bil v 
prvih letih tekmovanja zmagovalec sko-
kov v Kanalu. Zopet smo imeli tudi doma-
čina med skakalci, saj se je na noge po-
gnal Domen Gabrijelčič, ki šteje komaj 14 
let in je zasedel drugo mesto. V tej kate-
goriji je slavil Klemen Cizelj iz Kranjske 
Gore, tretji pa je bil Tilen Vidmar Bevčar z 
Mosta na Soči. V kategoriji lastovka so se 
pomerili tekmovalci iz Srbije in Tržačan 
Pino Auber, ki je z 78. leti najstarejši ska-
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kalec in maskota kanalskih skokov. Zma-
govalec je bil Marko Pavlović, drugi Mla-
den Cvetković in tretji Marjan Milanović, 
vsi iz Kragujevca. Posebna kategorija, 
najprivlačnejša in s skoki, ki so jemali dih, 
je seveda kategorija figurativnih skokov. 
Zmagal je najmlajši Aidan z neverjetnim 
skokom v drugi seriji, ko je prejel same 
10, drugi je bil Nemec Christian Wurst, ki 
tekmuje v svetovnem pokalu, in tretji 
Mariborčan Aleš Karničnik, ki je bil letos v 
Kanalu najboljši Slovenec. 

Letošnji skoki so bili fantastični, a so žal 
imeli tudi sled tragičnega dogodka, ko je 
reka Drina vzela življenje Andreju Bevcu, 
tudi našemu skakalcu. Skakalci so letos 
nageljčke vrgli v Sočo za srečo pa tudi v 
spomin nanj. Ob tej priložnosti bi se še 
posebej rada zahvalila ekipi potapljačev 
iz PGD Kanal, ki je dolgo vrsto let skrbela 
za varnost skakalcev v vodi. Zaradi      
zahtev upravne enote zadnji 2 leti za to 
poskrbi skupina potapljačev gasilske po-
klicne enote iz Nove Gorice. Letos pa sta 
2 člana PGD Kanal poskrbela za čoln, 
škropljenje vodne gladine in za pregled 
reke pred skoki. Varnost naših skakalcev 
je zagotovo izredno pomembna, zato 
hvala vsem, ki za to poskrbijo. V Kanalu je 
bil to nedeljo živžav že od jutranjih ur. 
Nekaj je bilo tradicije: tržnica, starodobni-
ki, talenti in tudi tek, srečelov pa smo z 
igrišča preselili na trg. Bilo pa je tudi veli-
ko novosti. Na trgu so ponujali hrano, 
igral je ansambel, otroci so si lahko ogle-
dali lutkovno predstavo, organiziran je bil 
voden ogled Parka Pečno. Dogajanje so 
popestrili harmonikarji, lahko smo se po-
sladkali. Za dogajanje na trgu so poskrbe-
li iz Oštarije Matija. Tudi na igrišču je bila 
velika sprememba. Postavljen je bil oder 
in šolo v ozadju so osvetljevali svetlobni 
učinki. Presenečenje večera pa je bil na-
stop skupine Crazy parents. Bili so izvirni, 
zanimivi in dobri. 

Hvala vsem, ki z novimi idejami pripo-
morete, da je prireditev privlačnejša in 
zanimivejša za mlado in staro. 

Letošnja prireditev je bila drugačna, 
bolj svečana, jubilejna. Pridružite se nam 
vsi, ki imate ideje, voljo in moč, da bodo 
skoki z mosta v Kanalu postali praznik 
celega Kanala, cele doline in se bo glas o 
prireditvi širil tudi izven meja naše domo-
vine. 

Besedilo: Vanja Cotič 

Fotografije: Borut Jurca 
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Povej nam, katere novosti so obogatile 
letošnji program.  

Novosti je bilo kar nekaj, med najvidnejše 
zagotovo sodijo: voden ogled Parka Pečno, 
v katerem sta dogajanje popestrila saksofo-
nist Matej Zimic ter ogled slovenskega fil-
ma; otroška predstava, ki se je odvijala Na 
placu; celodnevni glasbeni program Na 
placu, ki ga je spremljala nova kulinarična 
ponudba, ki je v prejšnjih letih ni bilo; spre-
menjena podoba na glavnem prizorišču 
(igrišče), za katero se moram zahvaliti Hin-
ku Gorjupu. 

Od kje sploh želja po sodelovanju s turi-
stičnim društvom pri že tako uveljavljeni 
prireditvi?  

Sam se s turizmom ukvarjam že 12 let in 
zavedam se, da sta za pestro in kakovostno 
ponudbo na lokalni ravni potrebni povezo-
vanje in združevanje zamisli, znanj in po-
znanstev. S turističnim društvom smo letos 

prvič sodelovali in s skupnimi moč-
mi oblikovali ter izvedli letošnje 
skoke z mosta. Za sodelovanje na 
tem dogodku sem se seveda odločil tudi 
zaradi promocije Oštarije Matija, ki je pred 
dvema letoma spremenila podobo in kon-
cept delovanja.  

Kot si že na začetku omenil, je bilo letos 
kar nekaj novosti. Katera je bila po tvojem 
mnenju najbolje sprejeta?  

Najbolje sprejeta novost je vsekakor bilo 
dogajanje Na placu, s katerim nam je uspe-
lo obiskovalce skokov zadržati nekoliko 
dlje. Pritegnil jih je zvok ansambla Arena, 
otroci so se imeli možnost zabavati na lut-
kovni predstavi v izvedbi skupine Ful doro. 
Za lačne je bilo poskrbljeno v Gostišču Križ-
nič in Oštariji Matija, sami pa smo kulinarič-
no ponudbo popestrili še z uličnimi prigriz-
ki na stojnici v središču. Nemalo pohval 
smo prejeli tudi za spremenjen videz glav-
nega prizorišča, na katerem je zasijal oder, 

ki je nadomestil dolgoletno ka-
mionsko prikolico.  

Ko se vse konča, vidimo, kaj 
smo naredili dobro, kaj bi lahko 
spremenili, dodali, odvzeli. Je 
kakšna stvar, ki bi jo predlagal 
ali izvedel drugače?  

Z izkušnjami se učimo in bogati-
mo svoje znanje in sposobnosti. 
Seveda bo v prihodnje treba pri 
izpeljavi dogodka še veliko stvari 
popraviti. Poudaril bi primer 
Summer partyja, ki je v organi-
zaciji Kluba kanalske mladine in 
vsako leto je njegova celotna 
podoba kakovostnejša. Ob tem 
bi jim čestital za dobro izpeljan 
dogodek. Na njihovem primeru 
se lahko učimo in tudi Skoki z 
mosta z osveženo ponudbo 
bodo vsako leto nekoliko prido-
bili. Moje osebno mnenje je le, 
da bi morala biti dogodka izpe-
ljana v ločenih koncih tedna. 

Skoki z mosta skozi oči Mladena Kurtuma 
Malokdo v občini Kanal ob Soči ne pozna Mladena. Mlad, nasmejan in ve-
dno prijazen fant, ki že vrsto let skrbi, da imamo tako občani kot obiskoval-
ci ter turisti kje kaj dobrega za pojesti. Odkar ga poznam, v njemu kar kipi 
od idej, želja. Velikokrat sva govorila, kako lepo bi bilo sodelovati pri 
ustvarjanju tradicionalne prireditve Skoki z mosta. Letos je Mladen prešel 
od besed k dejanjem. S Turističnim društvom Kanal ob Soči je našel skupen 
jezik in rodilo se je lepo sodelovanje, katerega rezultat je bilo veliko število 
zadovoljnih obiskovalcev letošnje prireditve. Po uspešno izpeljani prireditvi 
Mladen pravi naslednje.  

Tudi sam sem imel težave pri razporejanju 
kadra, saj še nisem imel izkušenj s tako 
velikim dogodkom. Bila pa nam je to super 
šola za organizacijo nadaljnjih dogodkov.  

Imaš že v mislih nadaljnje sodelovanje s 
turističnim društvom?  

Mislim, da je bilo zadovoljstvo obojestran-
sko, in želim si sodelovanja tudi v prihod-
nje in tudi na drugih prireditvah v organi-
zaciji turističnega društva.  

Kaj bi povedal našim bralcem za konec? 
Kakšne so tvoje želje, pogledi za naprej?  

Želje so, da bi se Kanal razvil v butično turi-
stično destinacijo, da bi občina z razpisi 
spodbujala razvoj turističnih ponudnikov 
ter da bi bilo več sodelovanja med društvi 
v občini. Sam si želim tudi sodelovanja z 
muzeji in zbirkami v občini, ki ohranjajo 
našo kulturno dediščino. Ne smem pa po-
zabiti na Kamp Korada, ki nujno potrebuje 
novega upravljavca, za katerega menim, 
da bi bili najprimernejši Pirihovi, ki že 
opravljajo nekaj nalog kampa in ki imajo 
tudi dovolj znanja in mehanizacije za uredi-
tev družinam prijaznega kampa in plaže. 
Za konec bi se rad zahvalil sodelavcu Jaki 
Lipožiču za vso pomoč pri organizaciji 
vseh dejavnosti v Oštariji Matija, turistič-
nemu društvu, ki je sprejelo naše predloge, 
KKM-ju, ki nam je dal prostore, kjer smo 
lahko hranili pijačo, občini in krajevni skup-
nosti, vsem sodelavcem Oštarije Matija in 
vsem prijateljem, ki so mi pomagali pri 
delu s hrano in pijačo in na blagajnah. Ob 
tej priložnosti bi se zahvalil tudi vsem red-
nim strankam, ki nas podpirajo že od sa-
mega začetka (Esal, Salonit, kamnolomi, 
odbojkarski klub, prosvetno društvo, obči-
na, društvo Ozon), hvala vam za zaupanje. 
Javno pa bi se zahvalil tudi svoji mami An-
čki, ki drži vse štiri vogale gostilne in do-
ma. 

Maja Gerbec  
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Naravna plezalna stena 
v Ajbi 

V okviru prireditve Skoki z mosta in po-
častitve 60-letnice Turističnega društva 
Kanal ob Soči smo v Ajbi 12. avgusta odprli 
prvo plezalno steno v Krajevni skupnosti 
Kanal. Trak pod steno sta ta dan prerezala 
predsednik Turistične zveze Slovenije Pet-
er Misja in predsednica domačega turi-
stičnega društva Vanja Cotič. Demonstra-
cijo plezanja sta prikazala Iztok Laharnar 
in Swan Gorjup. V občini imamo že nekaj 
večjih ali manjših urejenih sten, najbolj 
poznana je tista na Dolgi njivi. Še večje 
število urejenih plezališč, zagotovo narav-
ne danosti v našem okolju so, bi nedvom-
no zbudilo večje zanimanje za plezanje 
med domačini in privabilo navdušene ple-
zalce tudi iz oddaljenih krajev.  

Naravna plezalna stena je približno 500 
metrov od glavne ceste, odcep na stran-
sko cesto pa je v Ajbi, kjer je omejitev 50 
km/h. Dostop do stene, ki je v mirnem 
kotičku ob potoku, je označen. 

Pobudo za novo plezališče je dal Aldo 
Jerončič. To naj bi bila samo ena od točk 
prihodnjega muzeja v naravi, v okviru ka-
terega se med drugim načrtuje še uredi-
tev izvira najbolj zdravilne vode v občini 
pod vasjo Potravno, "frnaže" (stare ope-
karne) ter veliko pomnikov iz prve svetov-
ne vojne (tudi plezalna stena ima iz tiste-
ga obdobja več rovov). Eden najpomemb-
nejših objektov muzeja naj bi bil Napoleo-
nov most v neposredni bližini. Zelo neod-
govorno od vseh nas je, da pomembna 
tehniška dediščina klavrno propada. 

Plezalna stena ima trenutno sedem ple-
zalnih smeri težavnosti od 5 C do 7 B. Viši-

na stene je do 15 m, širina trenutno ureje-
nega plezališča pa približno 20 m. Skala je 
rahlo previsna in obrnjena proti severu, 
zato je posebno primerna za plezanje v 
toplejših mesecih. Na nekaterih 
delih se lahko pleza tudi po dežju. 

Za ureditev naravnega plezališča 
je najbolj zaslužen alpinist Vladi-
mir Makarovič iz Goljevice, ki je 
steno očistil in vanjo navrtal varo-
vala, za kar je potreboval 35 ur. 
Ob tej priložnosti se mu v imenu 
društva zahvaljujem za nesebično 
pomoč. Turistično društvo Kanal 
ob Soči je nabavilo ves potrebni 

material za opremo stene in urejanje nje-
ne okolice, člani društva pa smo očistili 
gozd v bližini, uredili dostop ter izdelali in 
postavili mizo s klopema, za kar smo pora-
bili 85 ur prostovoljnega dela. 

V steni načrtujemo še postavitev dveh, 
treh zahtevnih smeri, predvsem pa nekaj 
lažjih za najmlajše ali začetnike. Zaradi 
velikega zanimanja najmlajših za plezanje 
bi bilo zelo dobrodošlo, da bi kdo iz naše-
ga okolja prevzel in vodil šolo plezanja.  

Vabljeni vsi, ki imate radi dejavnosti v 
miru, saj se pod steno in v njej slišita naj-
večkrat le šelestenje dreves in žuborenje 
potoka. Ta točka je tudi odlično izhodišče 
za hojo, tek in vožnjo z gorskimi kolesi 
(Potravno, Kračice, Humarji, Sp. in Zg. 
Nekovo, Kotel, Brdo, Peršeti, Kambreško, 
Preval, Ročinj, Sv. Peter, Sv. Pavel, Čičer, 
Globočak). V Turističnem društvu Kanal 
ob Soči si želimo, da bi v sodelovanju z 
Lovsko družino Kanal, s Planinskim druš-
tvom Valentina Staniča Kanal in z že do 
zdaj dejavnimi občani še bolje očistili, 
predvsem pa označili poti in steze v tem 
lepem in do zdaj manj poznanem delu 
svoje občine. 

Iztok Gabrijelčič  

Demonstracijo plezanja sta prikazala Iztok La-
harnar in Swan Gorjup. Foto: Borut Jurca  

Trak pod steno sta prerezala predsednik Turistične zveze 
Slovenije Peter Misja in predsednica domačega turistične-

ga društva Vanja Cotič. Foto: Borut Jurca 

Foto: Damijan Simčič, ZOSO  
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Rojaku Vasiliju Žbogarju čestitali za čudovit ples 
na srebrnih valovih morja  
"Na Banjšce smo prišli, da bi pozdravili jadralca našega, Vasilija Žbogarja, čestitamo mu 
vsi, junak za nas si ti, prinesel si srebro, za nas je vredno več kot vse zlato," je odmevala 
vesela pesem Branka Cvetrežnika in Folklorne skupine Kal nad Kanalom, ki je Vasilija 
Žbogarja ponosno pozdravila s plesi Banjške planote. 

Na prvoseptembrski četrtkov popoldan so Banjškarji pripravili prisrčen sprejem v čast 
rojaku. Srebrnega olimpijskega jadralca so na kočiji popeljali skozi vas Lohke in ga po 
travnati, s cvetjem posuti preprogi pospremili na prestol iz senenih bal, kjer naj bi si na-
biral novih moči in užival v lepoti predalpskega bisera. Vasiliju na čast je prepeval tudi 
Moški pevski zbor Lipa iz Ravnice, predsednik TD Banjšice Jakob Čargo pa se mu je v 
imenu vseh prisotnih zahvalil za zgodovinski uspeh ter vse navzoče vljudno povabil na 
prijetno druženje z vrhunskim športnikom, našim srebrnim jadralcem. 

Besedilo: Darja Rijavec 

Foto: Ljubica Cvetrežnik  

Foto: Polona Lipičar  

Foto: Ljubica Cvetrežnik  

Športno-zabavni vikend v Avčah 
Zadnji konec tedna v avgustu se je v Avčah še posebej 

dogajalo. V soboto, 27. avgusta, je na igrišču za odbojko 
na mivki potekal turnir mešanih parov. V poplavi turnirjev 
tisti konec tedna so bile prijavljene le 4 ekipe iz Avč, kar pa 
ni pokvarilo dobrega vzdušja in športnega duha skozi cel 
dan. 

V nedeljo, 28. avgusta, smo že zjutraj začeli otroško de-
lavnico, katere glavna tema sta bili risanje in izvajanje raz-
ličnih eksperimentov. Ravno zadnje je najbolj pritegnilo 
otroke, ki so budno opazovali, kako se iz sestavin, ki jih 
najdemo v vsakem domu, naredi veliko zanimivih reči. Dan 
je nadaljeval nastop čarodeja Romana, ki je pritegnil več 
kot 30 otrok in njihovih staršev tudi iz okoliških krajev. 
Triki, ki jih je izvajal, so občinstvo nemalokrat pustili brez 
besed. Za konec dneva pa je nastopila še gledališka skupi-
na KUD Cerkno in z njihovo predstavo Lepo je v naši do-
movini biti mlad nasmejala prav tako številčno publiko. 

ŠKTD Avče obljublja, da bodo takšni dnevi v prihodnje 
postali stalnica in tako prispevali še več življenja v vasi in 
njenim prebivalcem. 

Besedilo in slike: Peter Levpušček  
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Šesto leto "slonenja" pod krošnjami 
Kanalska knjižnica pod krošnjami je letos potekala v znamenju 

lutk. Ob 140. obletnici rojstva utemeljitelja lutkovnega gledališča 
Milana Klemenčiča smo štiri večerna druženja posvetili gledališču 
oziroma lutkam. Sicer pa je bilo letos možno posegati po knjigah 
med 26. julijem ter 8. avgustom med delovnimi dnevi od 9. do 20. 
ure. 

Po šestih letih "slonenja" pod krošnjami imamo že zvesto občin-
stvo, ki se dnevno oz. tedensko vrača. Zaradi njih (vsako leto jih je 
več) bomo tudi v prihodnje prirejali to izjemno dvotedensko druže-
nje na letni ravni. Seveda brez pravljičark tudi letos ni šlo. Priložnost-
no smo prisluhnili pravljičarki iz Lavričeve knjižnice v Ajdovščini Mar-
tini Zalar, končno nam je bilo vreme naklonjeno, da smo ujeli 
gospo Tatjano Mavrič, po rodu iz vasi Krasno, ki je iz rokava stresala 
pripovedi iz briško-liškega konca. Prevajalka Julija Potrč nam je pri-
čarala umetnost pripovedovanja finskih pravljic. Glasbeni del pro-
grama je zaokrožila Mateja Gorjup z delavnico, na kateri so otroci s 
petjem ljudskih pesmi odkrivali zvočne svetove in glasbo. Na 
"domači lestvici" nam je temperaturo dvigoval MC Tomos, ki je z 
avtorskimi rap pesmimi dal vedeti, da ima rimana beseda tudi v obči-
ni Kanal domovinsko pravico. 

Sicer gre zahvala vsem, ki ste pripomogli k uspehu knjižnice, v naj-
večji meri prav letošnjim knjižničarjem in knjižničarkam. Blaž, Nika, 
Špela, Polona in občasno Luka, najlepša vam hvala. 

Blaž Valentinčič 
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Srečanje klekljaric iz leta 1952/53 
Krajevna skupnost Avče je, na pobudo Alenke Božič, rojakinje iz 
Avč, organizirala srečanje klekljaric iz leta 1952/53. Tedaj jih je 
poučevala Marija Šuligoj, ki je letos praznovala 90 let. 

Marija Šuligoj prihaja iz Čepovana, kjer je bilo tedaj čipkarstvo 
zelo razširjeno, saj so se ženske s tem tudi preživljale. Ko se je z 
družino preselila v Avče in nekaterim dekletom predstavila dejav-
nost, so se kar navdušila nad čipkami. Dogovorile so se, da bi 
organizirali klekljarski krožek, ki ga bi vodila ga. Šuligoj. Zbralo se 
je dvajset deklet iz Avč, Ročinja, Doblarja, Seniškega Brega, Avšje-
ga, Škodnikov in Senice in se pozimi leta 1952/53, ko drugega dela 
na polju ni bilo, učilo klekljati. Ker pa je ga. Šuligoj kljub 90. letom 
še zelo vitalna, saj še vedno deluje v več društvih ter obiskuje tudi 
univerzo za tretje življenjsko obdobje, smo 17. julija organizirali 
srečanje še živečih klekljaric. Srečanja se je udeležilo šest še žive-
čih žena. Devet jih je že pokojnih, dve se srečanja iz zdravstvenih 
razlogov nista mogli udeležiti, dveh pa nam ni uspelo prepoznati 
in najti. Seveda pa sta se srečanja udeležili tudi Marija Šuligoj in 
Alenka Božič in dve članici Sveta Krajevne skupnosti Avče. Miran 
Božič, Alenkin brat, pa je posnel nekaj fotografij tega srečanja. 
Na srečanju smo vsaki udeleženki podarili umetniško izdelan šo-
pek rož, ki jih je izdelala naša krajanka Milojka Jakopič, svetovna 
prvakinja v aranžiranju cvetja. 

Srečanje po 63 letih je bilo zelo prisrčno in čustveno. Ga. Šuligoj 
nam je povedala, kako je prišlo do klekljarskega krožka v Avčah, 

in tudi, kje vse se je v tem času, ko se je odselila iz Avč, udejstvo-
vala. Povedala je, da se je iz Avč preselila v Šempeter pri Gorici, 
zadnja leta pa živi pri mlajši hčerki Janji Bratuž, ki jo je tudi pripe-
ljala na srečanje, v Čepovanu. Ob zaključku srečanja so udeležen-
ke izrazile željo, da bi se naslednje leto ponovno srečale. Mogoče 
pa se jim bo želja uresničila. 

Besedilo: Ljubomira Boltar, KS Avče 

Foto: Miran Lola Božič   

Na Kanalskem Vrhu so se srečali sedanji 
in nekdanji vaščani 

Drugi konec tedna v juniju so se pri jezeru na Kanalskem Vrhu 
zbrali vaščani, medse pa povabili tudi številne nekdanje krajane, ki 
so se odselili in si družino ustvarili v drugih krajih Slovenije. Sreča-
nja se je udeležilo približno 80 udeležencev. Najmlajša udeleženca 
sta štela le dobro leto, najstarejši pa krepkih 96 let. Za dobro 
vzdušje so skrbeli domači glasbeniki, za dobro počutje obložene 
mize, za mokre noge pa razbesnela nevihta. Kakor koli, vzdušja ji 
ni uspelo pokvariti. 

Veliko pozornosti so pritegnile stare fotografije, ob gledanju 
katerih so lahko krajani obujali spomine na sedemdeseta leta in 
gradnjo skupnega vaškega vodnega zajetja. Na čas, ko je v vasi 
delovala celo diskoteka (menda je tedaj še v Novi Gorici niso ime-
li!), na številna pustovanja, delovne akcije in utrinke iz vsakdanje-
ga življenja. Posebno vrednost pa je srečanju dodal ogled filmskih 
posnetkov z začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, ki so 
nastali na Kanalskem Vrhu. Večina si jih je lahko ogledala prvič. 
Malo starejši so se tistih časov še dobro spominjali, najmlajši pa na 
njih opazovali svoje starše v njihovih letih. Strinjali so se, da ni za-
bavnejšega kakor videti svojega očeta, kako se kot kratkohlačnik 
vozi na 'motorinu' oziroma na kolesu. 

Udeleženci srečanja se ob tej priložnosti zahvaljujemo pobudni-
kom in organizatorjem srečanja. Posebna zahvala gre Stojanu La-
zarju, Miranu Humarju in Žarku Jevščku.  

Levo zgoraj fotografija, ki je spodbudila srečanje. Na njej so otroci s Kanalske-
ga Vrha pred šolskim kombijem … in spodaj fotografija s skoraj isto posadko 
štiri desetletja kasneje.  
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Zverjasec? 
O kom blebetaš?  
Tudi letos je del počitnic na Kanalskem 
Vrhu minil v znamenju gledališča. Po lan-
skoletni predstavi Rdeča kapica so otroci 
letos uprizorili zgodbo o zverjascu angle-
ške pisateljice Julije Donaldson, ki govori 
o tem, da je včasih pomembnejša iznaj-
dljivost kakor velikost. Otroci so predsta-
vo številčnemu občinstvu premierno 
predstavili zadnjo nedeljo pred začetkom 
šolskega leta in poželi bučno ploskanje. 

Odločitev o izbiri igre ni bila težka, otro-
kom se je hitro usedla v srce. Po morskih 
in drugih počitniških dogodivščinah je 
tako avgusta na vrsto prišlo tudi nekaj 
resnejšega dela. Na vaškem igrišču so se 
začele vaje in med igrali so se hitro začele 
sprehajati različne živali. Lisica, sova, 
kača, mala miška in zverjasec, za katerega 
še danes nihče ne ve, ali je zver, merjasec 
ali kaj tretjega. 

Vsakodnevne vaje so se obrestovale, 
vaško igrišče pa se je počasi spreminjalo v 
temačen gozd, kjer rastejo najboljši lešni-
ki. Mala miška jih ima najraje in krulilo ji je 
po želodcu. A pot v temačni gozd je ne-
varna, na miško tam preti cel kup nevar-

nosti in najrazličnejše zveri. Za deblom 
zvita lisica, v krošnji pametna sova, v što-
ru pa strupena kača in vse bi jo rade za 
večerjo. Miški ni preostalo drugega, kot 
da napne možgane in vklopi domišljijo. 
Izmislila si je zverjasca. "Zverjasec? O kom 
blebetaš?" so jo v strahu spraševale živali. 
A glej ga zlomka, ker preveč domišljije 
včasih škodi, je pred miško v gozdu kar 
naenkrat stal pravi zverjasec. Prav takšen, 
kot si ga je malo prej izmislila. In zelo je bil 
lačen. Mislite, da ga je mali miški uspelo 
pretentati? 

V predstavi je v vlogi zverjasca nastopil 
petošolec Tomi Valentinčič, malo miško je 
odigrala četrtošolka Nina Petrevčič, dru-
gošolka Lara Bucik je zlezla v kostum lisi-
ce, prvošolec Anej Petrevčič v kostum 
sove, kača pa je bila štiriletna Neža Bucik. 
Nastopili sta tudi veverički Ana Petrevčič 
in Ula Bednarik, ki sta napovedali predsta-
vo, drugi otroci s Kanalskega Vrha pa so 
vsak po svojih močeh pomagali pri pripra-
vi prireditve. Otroci in starši se zahvaljuje-
mo vsem, ki ste pri predstavi kakor koli 
pomagali, in vsem, ki ste prišli mlade igral-
ce spodbujat. 

Nataša Bucik Ozebek, foto: Samo Trebižan  

Zverjasec Tomi Valentinčič  

Mala miška Nina Petrevčič  

Mladi igralci s Kanalskega Vrha  
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60 let delovanja Turističnega druš-
tva Kanal ob Soči 
Za nami je 60 let prehojene poti, ki je posejana z raznobarvnimi 
pisanimi kamenčki, ki sestavljajo mozaik dela društva. Ob usta-
novitvi društva so bile začrtane smernice, ki jih upoštevamo še 
danes: razvoj in pospeševanje turizma, skrb za urejenost kraja, 
naravno in kulturno dediščino, turistično propagando in turistič-
ne prireditve.  

Z delom in prireditvami poskrbimo za razpoznavnost Kanala, 
tega bisera v osrednji Soški dolini. Kanal je zagotovo najbolj raz-
poznaven po skokih z mosta, veliko tradicijo pa ima tudi lov na 
klena oziroma v zadnjem času Ribiški praznik, dobro se je prijelo 
novoletno srečanje krajanov. Vseskozi skrbimo za čisto brežino 
reke Soče, zadnji 2 leti pa smo ogromno truda vložili v zasaditev 
okrasnih rastlin v parke po Kanalu. Skrbimo za kulturo z organiza-
cijo revije pevskih zborov občine Kanal ter za športno udejstvova-
nje na trim stezi in z odprtjem plezalne stene. Izdali smo zbornik, 
ki vključuje 52 let našega dela. 

V letu praznovanja jubileja smo bili še posebno dejavni. Pripravi-
li smo nov logotip društva in osnutek za izdelavo prapora, ki smo 
ga razvili na proslavi 12. avgusta 2016. Finančna sredstva za izde-
lavo prapora smo zbrali s pomočjo donatorjev za trakove in pri-
spevkov društev, podjetij, zasebnikov iz Kanala in naših članov. 
Na razstavi v kleti gotske hiše na Kontradi smo predstavili pre-
gled dela društva zadnjih 10 let, sedanjost pa smo zabeležili na 
filmski trak. Izdali smo 2 razglednici. Na proslavi je 14 članov naše-
ga društva za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo prejelo 
bronasta, srebrna in zlato priznanje Turistične zveze Slovenije, ki 
je podelila posebno priznanje tudi društvu. V vseh letih je bilo 
opravljenih ogromno ur prostovoljnega dela, zato se zahvaljuje-

mo prav vsakemu, ki je pomagal pri naših delovnih akcijah in pri-
reditvah, in vsem društvom, ki nam priskočijo na pomoč. Načrtov 
nam ne bi uspelo izpeljati brez finančne podpore pokroviteljev, 
od katerih moramo poudariti Salonit Anhovo, brez Turistične 
zveze Slovenije, Krajevne skupnosti Kanal in seveda Občine Kanal 
ob Soči. Kot se ob jubileju spodobi, smo za pomoč pri izpeljavi 
naših prireditev podelili priznanja društvom, posameznikom in 
pokroviteljem. Posebno priznanje za naše društvo je bilo častno 
pokroviteljstvo dogodkov predsednika Republike Slovenije Boru-
ta Pahorja. 

Kanalski kamniti most združuje oba bregova smaragdno zelene 
reke Soče. Želimo si, da bi bili trdni, kot je most, da bi še naprej 
združevali svoje moči, saj nam bo skupaj uspelo uresničiti vse 
načrte in sanje. 

Vanja Cotič, predsednica TD Kanal ob Soči 

Prejemniki priznanj Turističnega društva Kanal ob Soči, foto: Borut Jurca Prejemniki priznanj Turistične zveze Slovenije, foto: Borut Jurca 

Na proslavi ob okroglem jubileju so razvili nov prapor. Foto: Borut Jurca  
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Ljubezen do domovine 
se kaže najprej doma 

Turistično društvo Kanal je skupaj s KS 
Kanal pred dnevom državnosti nadaljeva-
lo lanskoletno akcijo polepšanja domače-
ga kraja. Na pobudo TD Kanal je Svet KS 
Kanal sprejel sklep, da se nabavijo sadike 
cvetja in okrasnega drevja. Prostovoljci, 
ki jim ni vseeno, kakšen je videz domače-
ga kraja, so v sredo, 22. junija, ko je zunaj 
pripekalo prvo poletno sonce, uredili in 
zasadili gredice na trgu v središču Kanala 
in ob južnem vhodu v kraj. Tako so doma-
čini Julijan Boltar, Ivan Mencin, Marjan 
Obid, Boris Jakončič, Darko Vidič in pred-
sednik KS Kanal Ivan Križnič pozno zve-
čer po končanem delu zadovoljni pogle-
dali polepšane gredice, ki jih zdaj krasijo 
oljke, oleandri, sivka, vrtnice. 

Irena Hočevar Križnič  

Polepšali so podobo 
Kanala, foto: arhiv 

KS Kanal 

Kanalski gasilci čistili zidove 
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Kanal smo bili zo-
pet dejavni. Tokrat smo sodelovali izven gasilskega podro-
čja. Sodelovali smo na čistilni akciji čiščenja kamnitih zidov 
v Kanalu.  

Pobudnik akcije Polepšajmo Kanal je bila Krajevna skup-
nost Kanal. Namen akcije je bil očistiti zidove za lepši videz 
Kanala pred turistično sezono. Nazadnje smo zid nad glavno 
cesto čistili pred tremi leti, tistega pod cesto, proti Soči, pa 
lani. 

Na čiščenje zidov so bila povabljena vsa društva v občini, a 
udeležila se ga je le peščica. Gasilci PGD Kanal smo bili zadol-
ženi za tehniko in člani za očiščenje zidu pod in nad regional-
no cesto Nova Gorica–Tolmin ter pod tamkajšnjo slaščičar-
no proti Soči. Pri delu so nam pomagali člani Etnološkega 
društva "Liški Pustje". Delo je v dopoldanskem času poteka-
lo tekoče. Po opoldanskem premoru za okrepčilo pa je bilo 
vedno naporneje zaradi vročine. Pozno popoldne smo skle-
nili, da bomo drugič nadaljevali delo. Tako sta nam ostala 
del zidu nasproti bencinske črpalke ter zid pod slaščičarno. 
Čiščenje smo nadaljevali in zaključili v sredo, 20. julija. 

Besedilo in fotografije: Danijel Markič, PGD Kanal  
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Izbrana pot ni bila naključna, saj je pote-
kala skozi vasi, ki ležijo tik ob gigantu Sa-
lonit Anhovo. Pred začetkom pohoda so 
zbrani prisluhnili upokojeni učiteljici Lidiji 
Rahotina, ki je opisala zgodovino naselja 
Anhovo, predvsem kako je bližina tovarne 
negativno vplivala na kraj, ki je danes po-
stal skoraj mesto duhov. Zatem je prof. 
zgodovine Anastazija Bevčar v počastitev 
25-letnice rojstva naše države opisala zgo-
dovino slovenskega naroda in zaključila, 
kako moramo biti ponosni na svojo domo-
vino, jo ceniti ter varovati. Kljub vročini se 
je velika skupina pohodnikov odpravila na 
pot. Ob tovarni je Janoš Morenčič pred-
stavil sporno naložbo podjetja Salonit 
Anhovo d. d., s katero se namerava 
ogromno povečati kurjenje odpadkov in 
nevarnih odpadkov v peči cementarne. 
Poudaril je, da to ni več cementarna, am-
pak sežigalnica. Za primerjavo je podal, da 
letno v peči Salonita zakurijo 108000 ton 
odpadkov, kar bi napolnilo kolono tovor-
njakov od Anhovega vse do Postojne. Vse 
to zaradi kapitala in brez ozira na okolje in 

zdravje ljudi. 
V vasi Krstenica so nas pričakali vaščani. 

Boris Gabrijelčič je predstavil zgodovino 
cerkve sv. Miklavža iz 14. stoletja, v kateri 
je v naravni velikosti plastika tega svetni-
ka, ki je bila razstavljana v Parizu in drugih 
mestih Evrope. Malo po 18. uri smo pri-
speli na pokopališče v Kanalu, kjer je pote-
kala kratka komemoracija v poklon žr-
tvam azbesta. Predsednik društva EKO 
Anhovo Bogomir Bavdaž in Andrejka Ku-
mar sta odkrila spominsko obeležje iz 
kamna z vklesanimi črkami: Poklon žr-
tvam azbesta in opomin okoljskemu one-
snaževalcu. Tu smo mi doma. Avtohtoni 
kamen je dar podjetja Marmor in granit 
Vojko Mužina iz Sela. Zapis na kamen je 
oblikoval Pavel Širok, obdelavo, prevoz in 
postavitev pa je financiralo društvo EKO 
Anhovo. 

Po odkritju je kanalski župnik gospod 
Aleš Rupnik obeležje blagoslovil, sledil pa 
je osrednji govor znane okoljevarstvene 
aktivistke Lucije Mozetič. Vsem navzočim 
je vlila pogum, da je z vztrajnostjo mogo-

Društvo EKO Anhovo in dolina Soče 

Postavitev spominskega obeležja žrtvam azbe-
sta v Kanalu 
Društvo EKO Anhovo in dolina Soče je v soboto, 25. junija, na praznik dneva državnosti 
organiziralo tematski pohod iz starega, propadajočega dela vasi Anhovo mimo Gore-
njega Polja, Krstenice in Gorenje vasi do pokopališča v Kanalu, kjer je potekala kome-
moracija ob na novo postavljenem spominskem obeležju žrtvam azbesta in v opomin 
največjemu okoljskemu onesnaževalcu. 

če kljubovati še tako velikim kapitalistič-
nim interesom, ter zaključila, da je čisto 
okolje vrednota in naša pravica. Vse bor-
ce, ki jim je mar za zdravje vseh nas, je 
imenovala za stražnike, kot je zapisal 
veliki primorski pesnik Simon Gregorčič v 
pesmi Stražnik:  

Naj le preté sovražniki,  
prežé naj krog in krog,  
saj mi smo domu stražniki  
in z nami drug je mnog!  
 
Program, ki ga je povezovala Manca 

Vinazza, je zaključil Franc Bevčar, ki je na 
kitaro zaigral in zapel avtorsko pesem in 
himno društva Eko Anhovo in dolina Soče 
Za otroke. 

Obeležje žrtvam azbesta in opomin okoljskemu 
onesnaževalcu. Foto: Slavka Bavdaž  

Foto: Slavka Bavdaž  

Okoljevarstvena aktivistka Lucija Mozetič je 
zaključila, da je čisto okolje vrednota in naša 

pravica. Foto: Slavka Bavdaž 
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PGD Avče 

Prevzem novega gasil-
skega vozila 

Prostovoljno gasilsko društvo Avče je 
leta 2015 obeležilo petdeset let delovanja 
na gasilskem področju, saj je bila leta 1965 
ustanovljena gasilska desetina v okviru 
gasilskega društva v Kanalu. Obletnico 
smo hoteli zaznamovati z nakupom gasil-
skega vozila v okviru načrta nabave vozil 
Javne gasilske službe občine Kanal ob 
Soči, in sicer smo hoteli zamenjati dotraja-
no vozilo za prevoz moštva. S podporo 
Občine Kanal ob Soči smo se lotili nabave, 
ki pa se je zaradi birokracije zavlekla v leto 
2016. Končno smo 23. junija 2016 predali v 
uporabo vozilo GVM-1, kar pomeni nasled-
nje: Za osnovo smo nabavili vozilo 
Volkswagen Transporter T6 z bencinskim 
motorjem in samodejnim 7-stopenjskim 
menjalnikom, štirikolesnim pogonom, 
ojačanim podvozjem in zavorami ter po-
večano nosilnostjo, zaporo diferenciala 
ter vlečno kljuko in strešnimi nosilci. Nad-
gradnjo v gasilsko vozilo je za nas opravil 

Avtocenter Žunkovič, dobavitelj in izvaja-
lec sta bila izbrana na podlagi javnega 
razpisa oziroma izbire po ponudbah. 
Skupna vrednost gasilskega vozila je sla-
bih 60.000 evrov, od katerih stroške naku-
pa vozila in polovico stroškov nadgradnje 
nosi Občina Kanal ob Soči, preostanek pa 
PGD Avče. Pridobitev ima za naše društvo 
ogromen pomen, saj se vozilo uporablja 
popolnoma pri vseh dejavnostih društva, 
samo za prevoz vode ne. Poleg tega je 
zamenjalo vozilo, ki je svojo življenjsko 
dobo štirikrat preseglo in je tako staro, da 

niti varnostnih pasov nima za vse sedeže. 
Naj omenim še to, da je PGD Avče v svojo 
garažo zadnjič zapeljalo novo vozilo pred 
več kot tridesetimi leti. Članom društva 
gre zahvala za potrpežljivost med naku-
pom; občinski upravi, svetnikom Občine 
Kanal ob Soči in županu pa zahvala za 
podporo pri nakupu in urejanju dokumen-
tacije. Dodati je treba samo to, da je novi 
GVM-1 takšno vozilo, kot smo si ga želeli, 
potrebovali in tudi zaslužili. 

V službi ljudstva, na pomoč! 

PGD Avče 
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14. GRAN PRIX v Levpi  
ŠKTD Levpa je s pomočjo glavnega po-
krovitelja Občine Kanal ob Soči v nede-
ljo, 8. avgusta, uspešno izvedlo priredi-
tev Mušje dirke. 

Prireditev so odprli harmonikarji Vid, 
Rok in Silvester. Obiskovalce sta nagovo-
rila predsednik ŠKTD Levpa Aleksander 
Štrukelj in župan Andrej Maffi. Oba sta 
potrdila, da je treba to tradicijo nadalje-
vati ter tako ohranjati vezi sodelovanja in 
združevanja. Predsednik društva je pred-
stavil svoje tri osle in vprego (kareto), ki 
je bila sestavljena pred 50 leti in je z njo 
še 30 let nazaj njegov stari tata z oslom 
prevažal poljščine s polja. 

Sledile so prva in druga kvalifikacijska 
dirka GRAN PRIX ter dirka za finale. Zma-
go je odnesla ženska predstavnica Nuša 
Madon iz Šmarij pri Braniku z oslom Siv-
kom. Drugo mesto je osvojil Jordan Bra-
tuž iz Šempetra z oslom Borom, tretje 
mesto pa je osvojil najmlajši tekmovalec 

Žiga Bratuž, sin Jordana, z oslico Mišo. V 
nadaljevanju programa so sledile olimpij-
ske igre v Levpi – peteroboj dvojic, v kate-

re so bili vključeni: skakanje v vreči, vrte-
nje okoli palice, tek do osla in jahanje ter 
ciljanje tarče. Pokal za prvo mesto sta 
prejela domačina Filip Skrt in Aleš Šuligoj, 
za drugo mesto Dejan Ščuka in Matjaž 
Mozetič iz Renč ter za tretje mesto Ma-
tevž Perkon in Vid Žabar, prav tako do-
mačina. Veliko zanimanje je požela pred-
stava oslička Miškota in lastnika Radota iz 
Ljubljane, ki ga je pridobil v oddaji Dan 
najlepših sanj v letošnjem letu. 

Po igrah se je odvijala tombola. Prva 
tombola v znesku 299 evrov je bila pode-
ljena obiskovalcu iz Trnovega pri Novi 
Gorici, druga tombola (200 evrov pokrovi-
telja ESAL Anhovo) pa obiskovalki iz Ka-
nalskega Loma. Prvi dobitek (1,4 tone 
cementa donatorja Salonit Anhovo, d. d.) 
je prejel italijanski državljan iz Vidma, dru-
gi dobitek (pršut donatorja KZ Tolmin) je 
prejela obiskovalka iz Nove Gorice. 

Povezovalca programa Strašni Jože 
Kranjc in Marjan Malibu sta se ponovno 
odlično vklopila v dogajanje na prizorišču. 

Foto: Damijan Simčič, ZOSO  

Foto: Damijan Simčič, ZOSO  
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Mali nogometni turnir 
3 + 1 

Pod okriljem društev KMN LUTKE in 
ŠKTD Levpa se je v petek, 1. julija in sobo-
to, 2. julija, v Levpi odvijal mali nogometni 
turnir 3 + 1. 

Na prireditev, ki jo je sofinancirala Obči-
na Kanal ob Soči, se je prijavilo 12 ekip iz 
občin Tolmin, Kanal, Nova Gorica in Brda. 

Pokale so prejele štiri ekipe, in sicer: 1. 
mesto: VAR SPOJ, 2. mesto: ON JE GIN, 3. 
mesto: ŠRD DOBLAR, tolažilno 4. mesto: 
ekipa Z VSEH VETROV. 

V soboto zvečer so plesalci zaplesali ob 
prijetni glasbi skupine 7 ŠRIT. 

Besedilo in slika: Aleksander Štrukelj  

Nogometni turnir trojk 
Avče 2016 

ŠKTD Avče je zadnji julijski konec tedna 
organizirala sedaj že tradicionalni turnir 
trojk v malem nogometu, ki je potekal na 
športnem igrišču v Avčah. 

Na turnir se je prijavilo 11. ekip iz cele Pri-
morske, ki so prikazale napete boje vse do 
finalnega obračuna v soboto. Najbolje se je 
odrezala ekipa Sola Lom, ki je na turnirju 
nastopila prvič. Ena izmed dveh domačih 
ekip pa se je uvrstila na odlično tretje me-
sto. 

Po obljubah organizatorja se drugo leto 
zopet vidimo v Avčah. 

Peter Levpušček Skupinska fotografija po podelitvi nagrad in pokalov najboljšim. Foto: Peter Levpušček  

Celodnevno druženje se je s plesom ob 
prijetni glasbi skupine Malibu nadaljevalo 
pozno v noč. 

Za prijetno vzdušje na prireditvi se mo-
ramo zahvaliti vsem dejavnim krajanom in 
članom društva, vsem donatorjem ter 
lastnikom oslov, ki že razmišljajo o ponov-
nem srečanju v prihodnjem letu.  

Aleksander Štrukelj, predsednik ŠKTD Levpa 

Foto: Damijan Simčič, ZOSO  



24  

 

Gasilski mladinski tabor pod Ježo 
Tudi letos smo za svojo mladino pripravili tabor, ki je potekal 

med 24. in 27. junijem v planinskem domu Pod Ježo. Letos smo 
poskrbeli za petnajst mladih članov našega društva. 

Udeleženci tabora so spoznali osebno in skupno opremo ter 
osnovne postopke same intervencije, seveda na njim primeren 
način, skozi igro. Malo starejši so se tudi sami preizkusili v postavi-
tvi trodelnih napadov in delu z izolirnimi dihalnimi aparati. 

Na taboru letos nismo pridobivali veščin, temveč smo čas pora-
bili za družabne igre in kopanje. No, brez pohoda ni šlo, saj tako 
poskrbimo, da naši mladi nadobudneži spoznajo tudi nekaj zgodo-
vinskih naravnih znamenitosti v bližini naših krajev. Na pohodu sta 
nas spremljala Zvonko Ponikvar in izkušeni planinec Milan Hvalica. 

Najprej smo se vzpeli na Ježo, od tam pa nadaljevali pot proti 
Gradu. Žal smo zaradi slabega vremena spremenili smer in pohod 
nadaljevali proti Solarijem, kjer smo počakali na prevoz zaradi dež-
ja. Poskrbeli smo za veliko zabave in sproščenega vzdušja med družabnimi igrami in 
kopanjem s pomočjo črpalke in ročnika, skratka, bilo je nepozabno. Za nedeljsko popol-
dne smo poleg družabnih iger udeležencem pripravili tudi piknik. 

Danijel Markič, PGD Kanal  

Ena gasilska za zaključek. Foto: Andrej Ponikvar  

Planinski dom pod 
Ježo  

Planinski dom pod Ježo je začel obrato-
vati 6. avgusta 2016. Dom je odprt ob so-
botah, nedeljah in praznikih. 

Planinski dom Pod Ježo, ki ga upravlja 
Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal, je 
v zaselku Kuščarji ob slemenski cesti na 
kanalskem Kolovratu, ki povezuje Goriška 
brda s Kobaridom pod obronki. Stoji na 
nadmorski višini 740 m. Zdaj obnovljeni 
dom je bil v preteklosti obmejna stražarni-
ca. Stoji na idealni lokaciji tako za poho-
dništvo kot za kolesarjenje, saj slemenska 
cesta in vrhovi Kolovrata nudijo prečudo-
vit pogled: na sever prek Soške doline na 
Alpe, proti jugu pa preko Benečije in Ma-
tajurja na Furlansko nižino vse do morja. 
Pri nas si lahko privoščite počitek kolesarji 
in motoristi, pohodniki in izletniki – vsi, ki 
uživate v slikoviti pokrajini zahodne Slove-
nije in raziskujete ostaline prve svetovne 
vojne ob nekdanji "železni meji" z Italijo. 
Okolica doma vam nudi prijeten sprehod 
do tolmunov reke Idrije, do sotesk Doblar-
ca ali do razgledišč nad smaragdno reko 
Sočo. 

Poleg tega, da bo dom odprt ob koncih 
tedna, načrtujemo v ponudbi še druge 
možnosti koriščenja, kot so planinski ta-
bori, izobraževanja in druge dejavnosti, 
povezane s planinstvom, rekreacijo in 
športom. Te dejavnosti je možno izvajati 
preko celega leta, saj je dom dostopen 
tudi v zimskem času. 

Dostop z avtomobilom: 
• po lokalni cesti z Mosta na Soči čez 

Sela pri Volčah in Volčanski rut do parkiri-
šča pred domom, 13 km; 

• po regionalni in lokalni cesti iz Kanala 
čez Ročinj in Kambreško do parkirišča 
pred kočo, 16 km; 

• do doma lahko pridemo tudi s prelaza 
Solarji, do prelaza pa iz Volč ali Livka. 

 
Iz doline do planinskega doma ni marki-

ranih poti. 
 
 

Vzponi na vrhove: 
• Ježa (949 m), 0,40 h (lahka pot); 
• Deveti konfin (930 m), 40 min, lahka 

pot; 
• Bukova ježa (958 m), 1,15 h, lahka pot; 
• Platena (1038 m), 1 ura, lahka pot; 
• Na gradu/Monte Poclabuz (1114 m), 2 

uri, lahka pot. 
Ležišča: skupna ležišča (40), zimska so-

ba (6), jedilnica: 50 sedežev. 
Planinski dom pod Ježo (051 320 284) 

PD Valentin Stanič Kanal 

Planinski dom pod Ježo, foto: PD Valentin Stanič Kanal 
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Letošnji, že 37. festival sodobne 
glasbe KOGOJEVI DNEVI je bil odprt 2. 
septembra s svečano otvoritvijo. Po 
uvodnem pozdravnem nagovoru žu-
pana Andreja Maffija je imel slavnost-
ni nagovor predsednik SAZU dr. Tadej 
Bajd. Dr. Verena Korsič je predstavila 
razstavo Evgena Bavčarja, v Parizu 
živečega ambasadorja slovenske kul-
ture in umetnosti. V cerkvi pa je kon-
certiral domačin, pianist Ivan Skrt.  

V petek, 9. septembra, smo v galeriji 
Rika Debenjaka predstavili kip sklada-
telja in častnega občana občine Kanal 
ob Soči Štefana Maurija, ki je delo 
akademskega kiparja Mirsada Begića. 
Po uvodnem nagovoru kanalskega 
župana je skladateljsko delo Štefana 
Maurija predstavila muzikologinja 
Metka Sulič, nato pa je v župnijski 
cerkvi sledil koncert mednarodno 
priznanega Godalnega kvarteta Feguš 
iz Maribora.  

17. septembra je bila na Sveti Gori 
krstno izvedena simfonična pesnitev 
skladatelja Avgusta Ipavca Barve zele-
nega smaragda, posvečena 100. oblet-
nici prve svetovne vojne in soške fron-
te. Sodelovali so Simfonični orkester 
RTV Slovenije, Mešani pevski zbor 
Adoramus, skupina vrhunskih sloven-
skih recitatorjev, učenke 5. in 6. razre-
da baletne šole Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana, folklorna 
skupina Pastirci izpod Krna iz Drežni-
ce in KUD Igralska skupina Drežnica. 

Dirigent je bil Marjan Grdadolnik, reži-
ser in koreograf pa Henrik Neubauer, 
ki praznuje 70 let umetniškega dela.  

24. septembra je pod umetniškim 
vodstvom Jožeta Vidica v cerkvi sv. 
Marije Vnebovzete koncertiral Sloven-
ski oktet, 28. septembra pa v so-
organizaciji z Glasbeno šolo Nova Go-
rica mednarodno uveljavljeni kitarist 
Marko Feri. 

V torek, 4. oktobra, odhajamo na 
koncert Komornega godalnega orkes-
tra Akademije za glasbo iz Ljubljane v 
Kulturni center Lojze Bratuž v Gorico. 
7. oktobra bo koncert izbranih učen-
cev, nagrajencev na različnih tekmo-
vanjih iz Slovenskega centra za glas-
beno vzgojo Emil Komel iz Gorice v 
večnamenski dvorani v Kanalu. V ne-
deljo, 9. oktobra, pa ponovno odhaja-
mo v Beneško Slovenijo, kjer bo muzi-
ciral v cerkvi svetega Jurija Pihalni 
kvintet Slowind. 

Kot običajno zaključujemo festival v 
Trstu v sodelovanju z Glasbeno mati-
co in Slovenskim gledališčem. V poča-
stitev avtorjeve osemdesetletnice 
bomo organizirali večer poezije pesni-
ka Miroslava Košute. Glasbeni del 
večera bosta popestrila violinist Črto-
mir Šiškovič in Simona Mallozzi na 
harfi. Recitatorka bo Nikla Petruška.  

Prosvetno društvo SOČA Kanal 

37. festival sodobne glasbe KOGOJEVI DNEVI 

Pianist Ivan Skrt, foto: Jernej Skrt  

Godalni kvartet Feguš iz Maribora, foto: Jernej Skrt  

Predstavitev kipa skladatelja in častnega občana obči-
ne Kanal ob Soči Štefana Maurija. Foto: Jernej Skrt  
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Petletno delovanje in vrednote članov 
Folklorne skupine Kal nad Kanalom so 
bogata in globoka zgodba veselja, hvalež-
nosti, trdne volje in dela. Darja Rijavec, 
predsednica skupine, pravi, da spoštova-
nje in veselje pri zavedanju lepega izhaja-
ta iz podarjene dote prednikov, ki so pri 
zgodovinskem biseru njihovega kraja, 
gotski cerkvi sv. Tomaža, nekoč prirejali 
semnje, plesali stare kalske plese, ob ljud-
skih napevih in pesmih prepletali plese s 
šegami in navadami. Pri folklornem 
ustvarjanju in poustvarjanju priprave, trud 
in trdo delo zahtevajo vedno znova veliko 
volje, odrekanj, da lahko energija preple-
tanja plesnih korakov, ljudske pesmi ter 
starih napevov ljudi popelje v čas vrednot, 
čistega veselja, miru. 

Spominjajo se, kot bi bilo včeraj, ko so 
zaorali ledino in stopili na pot folklorne 
dejavnosti leta 2011. Na prvo obletnico 
krstnega nastopa se je deset plesnih pa-
rov ob spremljavi godcev tria Nikoli mlajši 
prvič zavrtelo v novih folklornih oblekah z 
zgodbami, imenovanih kalske tahmašne 
obleke, ki jih je pisalo življenje po tamkaj-
šnjih vaseh pred prvo svetovno vojno. 

Danes s spletom kalskih plesov Banjške 
planote, primorskih plesov, tako zazibljejo 
v valovanje morja, kot obujajo zavest o 
življenju nekoč sodelujejo na prireditvah 
doma in v tujini, se udeležujejo tekmovanj 
na strokovno spremljanih srečanjih, 
gostovanj in festivalov. 

Njihovo delovanje in prepoznavnost je 
Darja predstavila lani septembra v Kanalu 
na strokovnem in znanstvenem srečanju 
na temo Zahodna Banjška planota skozi 
čas. Skupina je članica Zveze ljudskih tradi-
cijskih skupin Slovenije, uspešno sodeluje 
z Javnim skladom Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti ter izpostavami Nova 
Gorica in Tolmin, z Goriškim muzejem, 
Občino Kanal ob Soči, osnovno šolo in 
vrtcem v Kalu nad Kanalom in v Kanalu ter 
s krajevnimi skupnostmi in društvi v občini 
in izven nje. Usmerjeni so v prihodnost, na 
mladi rod, na katerega bi radi prenesli 
znanje in ohranjali dediščino, s tem da s 
prepletanjem folklornih korakov tkejo niti 
preteklosti za prihodnost. 

Največji izziv pri poustvarjanju življenja 
nekoč je bila za folklorno skupino vseka-
kor priprava kulturne, etnološke priredi-

Od nastopa v civilnih oblekah pred petimi leti 
do kulturne, etnološke prireditve 
Folklorna skupina Kal nad Kanalom je 3. julija 2016 priredila kulturno, etnološko prire-
ditev. Priprave so potekale dlje časa, z mislijo na ponovitev prireditve iz leta 2013, ta-
krat imenovane veselica pri sv. Tomažu, s hvaležnostjo vsem, ki so vtkani v njihovo 
zgodbo, ter s pričakovanjem prejema bronastih Maroltovih značk. 

tve pri sv. Tomažu julija 2013. S prireditvi-
jo na travniku pod cerkvijo, kjer so posta-
vili berjar in predstavili kulinarične dobro-
te po starih receptih in načinih, je Folklor-
na skupina Kal nad Kanalom navdušila. 
Prisotne je popeljala v čas pred sto in več 
leti, v čas, ko so se tu prirejale veselice, 
semnji, kakor nam pripoveduje ljudsko 
izročilo, so sem hodili ljudje od blizu in 
daleč, prihajali so celo iz Benečije, tu so 
se ustavljali brusači in razni drugi rokodel-
ci iz Rezije ter ponujali razno kramo na 
stojnicah. Podobne zgodbe o semnjih in 
plesih poznamo tudi iz Nadavča pri gotski 
cerkvi Device Marije Snežne. 

Letošnja kulturna, etnološka prireditev 
je bila v Kalu Na placu pri cerkvi sv. Jurija 
z bogatim kulturnim programom in obe-
ležitvijo petletnice njihovega delovanja. 
Naslednji dan, ko je bilo vreme lepše, je 
kalska folklorna skupina odšla po kolovo-
zu na ravan in na kalskem berjarju zaple-
sala pri svetem Tomažu brez gledalcev … 
Z mislijo na to Folklorni skupini Kal nad 
Kanalom hvaležno čestitamo za njihov 
obstoj in delovanje, v prihodnje pa jim 
želimo, da bi njihove nadaljnje julijske 
kulturne, etnološke prireditve spremljajo 
sončno vreme. 

Mojca Perkon Kofol 

Prejemniki bronastih Maroltovih značk: 

Sonja Colavini, Jerica Česnik Antler, 
Goran Gerbec, Jolanda Gerbec, Alek-
sander Humar, Ljubica Humar, Klavdija 
Lipičar, Robert Lipičar, Ines Paravan, 
Jože Paravan, Elza Pavšič, Metod Pirih, 
Mira Pirih, Jožko Podgornik, Ingrid 
Podgornik, Darja Rijavec, Miro Rijavec, 
Mira Šavli, Nevenka Vončina.  

Zahvala 
 

Darji Rijavec, predsednici, gonilni sili 
in srcu folklorne skupine, se iskreno 

zahvaljujemo za njen prispevek k delo-
vanju in obstoju skupine ter njeno 

brezmejno vero v moč našega vzajem-
nega delovanja. 

 
člani Folklorne skupine 

Kal nad Kanalom  

Podelitev jubilejnih Maroltovih značk, na sliki vodja OI JSKD Nova Gorica Maja Jerman Bratec, župan 
občine Kanal ob Soči Andrej Maffi, predsednica Folklorne skupine Kal nad Kanalom Darja Rijavec in 

etnokoreolog prof. Mirko Ramovš. Foto: Miha Skrt  
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Likovna skupina Svetloba Deskle 

Ex-tempore v senci kanalskega 
avtokampa   

Člani Likovne skupine Svetloba Deskle, ki deluje pod 
okriljem Kulturnega društva Svoboda Deskle, so v sobo-
to, 9. julija, organizirali ex-tempore v Kanalu ob Soči. 

S slikarji likovnega društva "G. Mazzini" ENDAS Monfal-
cone, ki ga vodi Maria Grazia Peršolja iz Gorice, in slikarji 
iz sosednjih občin so v prijetni poletni senci košatih dre-
ves v kanalskem avtokampu z barvami pričarali čudovite 
podobe kanalskega mostu z okolico. Druženje slikarjev 
amaterjev je za slikarska društva kot posameznike izre-
dnega pomena pri ustvarjanju. 

Nastala dela bodo v sodelovanju s Prosvetnim druš-
tvom Soča Kanal razstavljena od 13. avgusta 2016 v Gale-
riji Rika Debenjaka. 

Besedilo in fotografije: Vanda Colja  
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OŠ Deskle 

Prvi šolski dan na naši šoli 
Prvi september je čas, ko šolsko stavbo po dobrih 

dveh mesecih spet preplavi otroška radoživost. Učilni-
ce in hodniki postanejo polni smeha, iskrivih pogledov 
in novih zaobljub. Prav vsi, učenci in učitelji, kujemo 
načrte, kako bomo to šolsko leto še boljši, učinkovitej-
ši, uspešnejši. 

Skozi vrata deskljanskega hrama učenosti je 1. sep-
tembra zakorakalo 163 učencev. Še posebno toplino pa 
so med nas prinesli prvošolci. Dvaindvajset bistrih gla-
vic je v spremstvu staršev prestopilo prag naše šole. Po 
kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci drugega 
razreda, in nagovoru ravnateljice, razredničarke ter 
predstavnika šolske skupnosti so učenci nadaljevali 
delo v matični učilnici. Prijetno druženje smo zaključili s 
torto in nagovorom g. župana. 

Dragi učenci, želimo vam obilo zagnanosti za delo, pri-
jetne vznemirjenosti, ustvarjalnosti ter ustvarjalnega 
sodelovanja, nasploh prijetno bivanje v šolskih klopeh! 

Mojca Petelin  

Osnovna šola Deskle sodeluje 
v projektu Uživajmo v zdravju 
Projekt Uživajmo v zdravju je usmerjen v zmanjševa-
nje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim 
slogom, s poudarkom na zdravem prehranjevanju in 
redni telesni dejavnosti otrok in družine. Ohranja in 
krepi dobro sodelovanje med šolstvom, zdravstvom in 
lokalno skupnostjo preko preventivnih timov. 

Vsak izmed članov preventivnega tima ima konkretne 
naloge, ki jih bo v prihajajočem šolskem letu čim bolje 
opravil. 

OŠ Deskle na osnovi podatkov, pridobljenih iz šport-
no-vzgojnega kartona, oceni stanje prehranjenosti 
učencev in pripravi akcijski načrt dejavnosti promocije 
zdravja. Skrbi za zdravo prehransko ponudbo, spodbu-
ja zdravo in uravnoteženo prehrano ter gibanje otrok 
in njihovih staršev. 

ZD Osnovno zdravstveno varstvo Nova Gorica v pro-
jektu skrbi za obravnavo otrok in njihove družine, izva-
ja preventivne preglede za šolo in nudi strokovno pod-
poro na področju vzgoje za zdravje. Pooblaščeni zdrav-
nik pozna stanje v šoli, ga analizira in svetuje ukrepe 
šoli in staršem otrok ter obravnava čezmerno hranjene 
otroke.  

Občina Kanal ob Soči je podporno okolje za zdrav 
življenjski slog v lokalnem okolju. Je tudi ustanoviteljica 
OŠ Deskle. S financiranjem vpliva na delovanje nevla-
dnih organizacij (športna društva …), skrbi za športne 
površine in površine za prosti čas (otroška igrišča …). 
Uredi, da so prostori v občinski lasti (športne dvorane, 
šolske športne dvorane …) v času, ko v njih ni organizi-
ranih dejavnosti, dostopni splošni javnosti (otrokom, 
družinam). 

V projektu sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pozna 
javnozdravstvene pristope in učinkovite ukrepe ter širi dobre prakse s po-
dročij zdravega življenjskega sloga in skupnostnega pristopa, kjer sta v 
središču pozornosti otrok in družina. Spodbuja predstavnike občine, šole 
in zdravstvenega doma, da skupaj prispevajo, skladno s svojimi pristojnost-
mi in po svojih najboljših močeh, k uresničevanju ciljev projekta. Nekaj dol-
goročnih ciljev na izbrani šoli:  

- Zmanjšati odsotnost učencev od pouka.  
- Zmanjšati število zdravstvenih opravičil, vzpostavi se mehanizem pripo-

ročil zdravnika.  
- Zmanjšati število gibalno neučinkovitih otrok.  
Projekt Uživajmo zdravo je finančno podprt s strani Norveškega finanč-

nega mehanizma. 

Pripravil: Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, OE Nova 

Gorica 
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V skupinah so razvijali 8 idej, dejavno 
iskali in delali intervjuje s potencialnimi 
kupci ter skupaj z mentorji oblikovali pod-
jetniške zgodbe. Čeprav so udeleženci 
svoje ideje predstavili pred komisijo, pa 
namen dogodka ni bil zastavljen kot tek-
movanje. 

»Učiteljem in profesorjem smo omogočili, 
da so se skozi lastno izkušnjo učili veščin 
podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Pridobljena znanja bodo sedaj lahko prene-
sli na svoje učence v okviru predmetov, ki 
jih učijo, podjetniškega dneva, konca tedna 
ali interesne dejavnosti,« je povedala Maja 
Rajer Obid, organizatorka Startup izziva 
iz Primorskega tehnološkega parka. 

Zadnji dan izziva so bile na vrsti predsta-
vitve idej. Petčlanska komisija se je odloči-
la nagraditi kar 2 ideji, prvouvrščeno KID-
GO, multifunkcionalno leseno didaktično 
igračo, in Dog Adviser, spletno aplikacijo, 

ki lastnikom psov predlaga psom prijazna 
mesta in dejavnosti. 

Na dogodku je sodelovalo tudi 5 udele-
žencev iz občine Kanal ob Soči: Martina 
Kobal, Barbara Sitar, Blaž Valentinčič, 
Polona Škvarč in Barbara Kragelj Jerič. 

Na Startup izzivu za učitelje prepričali 2 ideji 
Med 23. in 25. avgustom je v Novi Gorici potekal Startup izziv za učitelje, profesorje in 
vodstva šol, ki se ga je udeležilo 74 udeležencev iz Goriške in zamejstva. Pedagoški delav-
ci, večinoma iz goriških srednjih in osnovnih šol, so se za tri dni postavili v kožo startup 
podjetniških ekip. 

Barbara in Polona, ki poučujeta na Osnov-
ni šoli Kanal, sta razvijali rešitev za druži-
ne s predšolskimi otroki, ki jim zmanjkuje 
časa za kakovostno preživljanje skupne-
ga časa in rekreacijo. Nastala je 224 – 
brezplačna rekreacija za mlade družine 
na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. 

Sanja Gorjan 

Barbara in Polona sta 
povedali: 

 »Najina izkušnja je zelo 
pozitivna. Pridobili sva 
veliko novih znanj, ki jih 
bova lahko uporabili 
predvsem pri svojem 
strokovnem delu pa tudi 
v zasebnem življenju. 
Zadovoljni sva, da so nas 
naši predavatelji spret-
no vodili po področjih, 
ki jih ne poznava najbo-
lje in se z njimi dnevno 
niti ne ukvarjava.« 

OŠ Kanal 

V poletni šoli angleščine učili 
angleški učitelji 
30 ur angleščine? V enem tednu?? Plačati moram??? Med poletnimi 
počitnicami?! Ja, prosim! 

Predzadnji teden v avgustu se je 29 učencev iz Kanala, pet iz Tol-
mina, trije iz Kobarida, dva z Mosta na Soči in dva iz Deskel ude-
ležilo poletne šole angleščine v izvedbi britanske organizacije 
English in Action. 

Letos smo šolo organizirali prvič in zato k udeležbi povabili tudi 
učence z drugih šol. Udeležence smo na podlagi njihovega pred-
hodnega znanja razdelili v tri skupine, trije britanski učitelji, vsi 
izobraženi profesorji angleščine, pa so zanje pripravili program v 
skladu z našimi navodili. Naš cilj je bil, da v tem tednu uporabijo 
čim več znanj, ki jih iz tujega jezika že imajo. Udeleženci so tako 
večino časa govorili v tujem jeziku in v njem ustvarjali različne 
izdelke, ob koncu tedna pa so se staršem in učiteljem naše šole 
predstavili za zaključni prireditvi.  

Izvedba tečaja je predvsem posledica dobrega sodelovanja 
med šolo in starši, saj so nas o takšnih dejavnostih na drugih šo-

lah obvestili starši lanskoletnih sedmošol-
cev in izrazili željo, da bi to izvedli tudi pri 
nas. Večina udeležencev je bila s poletno 
šolo angleščine zelo zadovoljna in si jo na-
slednje leto želi spet obiskati. 

Koordinatorka: 
Barbara Kragelj Jerič, prof. angleščine  

Udeleženci poletne šole na zaključni prireditvi. 
Foto: arhiv OŠ Kanal  



30  

 

Občanke častljivih let 
Občina Kanal ob Soči s svojimi nekaj več kot pettisočimi prebivalci sodi med občine s srednje velikim številom prebivalcev v Sloveni-
ji. Mogoče res ne sodi med največje občine v Sloveniji, zagotovo pa se lahko pohvali s kar velikim številom brhkih deklet, katerih 

Najprej vam predstavljamo gospo Ano Boltar. 95-letnico, ki je v 
jeseni svojega življenja še vedno dejavna in ustvarjalna, kot je bila 
v mladosti. Ana se je rodila v Morskem pri Čiklonovih. Ko je spoz-
nala Oštirčevga Pavla, se je preselila v Kanal. Pavle je imel klavni-
co v Kanalu, Ana pa je delala najprej v Salonitu, potem kot čistilka 
na občini in kasneje kot kuharica v hotelu v Kanalu. Še danes ra-
da peče in kuha, kvačka in izdeluje punčke iz cunj. Pri vseh teh 
opravilih pa ji družbo dela majhen bel kuža, pasme maltežan. 
Poleg kužija ji družbo delajo tudi nečakinja Ana in njena družina. 
Ano smo na obisku povprašali, če nam izda, kako se bori proti 
pozabljanju. Zaupala nam je, da proti pozabljanju (današnji de-
menci) uporablja staro ljudsko zdravilo – vozel na robčku. 

Gospa Albina Podbršček šteje častitljivih 90 let. Svoja prva leta 
življenja je preživela v Srednjem Lokovcu pri Uranovih. Že kot 
mlado dekle je odšla od doma. Pot jo je pripeljala v Kanal, kjer je 
že živela sestra Pavla, poročena s Oštirčevim Ivanom. Zaposlila 
se je v hotelu v Kanalu, spoznala je Karlovega Alojza iz Gorenje 
vasi in se poročila. Imela sta dve hčerki in sina. Danes se Albina 
veseli obiskov petih vnukov in male pravnukinje. Albina živi s 
sinom Cirilom, še vedno kuha, skrbi za rože, družbo pa ji delata 
kužka – španjel Koka in Tačko, mešanec iz zavetišča. 

Gospa Ida Jakopič šteje kar zavidljivih 95 let. Njen življenjski 
moto je: ˝Ne sedet brez dela. Če bom jaz morala sedet brez dela, 
bom umrla.˝ Rodila se je pri Pavlinovih v Gornjem Avščku. Poroči-
la se je z Lazukčevim Dominikom in se preselila v Avče. V zakonu 
sta se jima rodili dve hčerki. Gospa Ida je bila med vojno kurirka. 
Nekega dne so jo Nemci ulovili in jo peljali v zapor v Tolmin, po-
tem v Gorico in nato v Beljak. Še vedno rada kuha, pere in lika ter 
neguje številne rože, ki krasijo kuhinjo in vrt. Živi s hčerko Meto-
do, ima dve vnukinji in dva vnuka ter šest pravnukov. 

Gospa Marija Makarovič šteje 90 let. Rodila se je pri Medvejče-
vih v Prelesju. Ko je spoznala Ivanovega Vilka, se je preselila v 
Bodrež. Delala je v tovarni v Anhovem. Gospa Marija je pri svojih 
letih še vedno zelo dejavna. Zase skrbi sama. Skupaj s Kosovo 
Marico vsako jutro ob kavi naredita eno ˝čakarado˝ (klepet), kot 
sama pravi. Še vedno bere časopis, gleda televizijo in obenem 
razmišlja, koliko lepega in grdega ji je življenje prineslo v vseh 
teh letih. Vsakodnevno jo obišče nečakinja Darja, ki ji tudi poma-
ga pri težjih opravilih. 
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Kot zadnjo vam predstavljamo 90 let staro gospo Marijo Zimic. 
Družina gospe Marije se je preselila iz Padove. Oče je dobil delo 
pri gradnji tovarne Salonit leta 1919. V družini je bilo 18 otrok, 17 
fantov in deklica Marija. Marija se je rodila v Kanalu, spoznala je 
Srečka iz Deskel in se poročila. Imela sta tri sinove. Danes ima 
Marija 6 vnukov in 4 pravnuke. Gospa Marija je delala kot medi-
cinska sestra, bila pa je tudi kuharica pri dekanu Semiču in na 
številnih porokah. 

 
Vsem omenjenim gospem iz srca čestitajo člani Društva upoko-

jencev Kanal. Čestitkam se pridružuje tudi uredništvo občinskega 
glasila Most. Želimo vam, da bi vam zdravje služilo še mnogo let. 

 

Sonja Kralj in Maja Gerbec  

Gospa Ludvina Ipavec je še ena 90-letnica, ki bogati našo obči-
no. Rodila se je v Drnovku. Po poroki z ˝miličnikom˝ Silvom se je 
preselila v Ročinj. Ima sina, dve hčerki, tri vnuke in tri pravnuki-
nje. Med vojno je bila kurirka, potem pa je delala v drevesnici v 
Kanalu. Ob upokojitvi se je vključila v DU Kanal, dvajset let je bila 
poverjenica. Delovala je tudi v krajevni skupnosti, RK, ZB. Njen 
dom krasijo številna priznanja, med njimi tudi priznanje Zveze 
društev upokojencev iz leta 1990. Z društvom upokojencev se je 
udeležila številnih izletov in prireditev, v starosti osemdesetih let 
si je ogledala partizansko tiskarno na Vojskem. Jesen življenja 
preživlja s sinom Zmagom. 

Naslednja gospa, ki vam jo z veseljem predstavljamo, je 95 let 
stara Frančiška Valentinčič. Gospa Fani se je rodila v Morskem pri 
Mutčevih. V družini je bilo sedem otrok. Sestre so šle služiti v 
Rim, Fani je ostala doma, pomagala staršem, kasneje bratu, sedaj 
pa živi z nečakom Radkom in njegovo družino. Med vojno je bila 
kurirka, po vojni pa se je udeležila delovnih akciji. Ob morščan-
skem prazniku je vedno sprejela pustne šeme, na "šmausu" pa je 
bila glavna kuharica. Fani pri svojih 95 letih še vedno kuha, bere 
časopis in gleda TV. 

Iste starosti kot njena predhodnica je tudi gospa Olga Strgar. 
Danes 95 let stara Olga Strgar se je rodila na Kneži. V družini je 
bilo 16 otrok. Z devetimi leti je šla k sosedovim za pestrno, nato 
za deklo v Bukovje, s 16 leti pa je šla služit v Torino. Tam je bilo 
lepo, ampak pogrešala je rodni kraj, travnike, njive, vrnila se je 
domov in šla služit v Jelovec pri Doblarju. Tam je spoznala Fran-
ca, se poročila, dobila sta sina in hčer. Olga ima 5 vnukov in 13 
pravnukov. Med vojno so se v njihovi hiši ustavljali partizani. V 
hiši so skrivali ranjence, ki so čakali za prenos v bolnico. Po vojni 
je delala v tovarni. Danes živi sama v Ročinju, gospodinji in vrtna-
ri. 

starost je vsekakor zavidanja vredna. Tudi fantov imamo kar 
nekaj, a v tej številki občinskega glasila Most smo se odločili, 
da vam, kot se po bontonu spodobi, najprej predstavimo žen-
ski del. 
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Matej Podgornik, katerega tekmovanja 
za državno prvenstvo Slovenija OffRoad 
so postala že tradicija, tekmuje v najbolj 
množični kategoriji A s prevladujočimi 
malimi bencinskimi vozili, samuraji in vita-
rami. Slednja kategorija je v panogah soft 
trial, vožnja med vratci in v spretnostni-
hitrostni preizkušnji. Kako biti na tekmah 
med tudi že šestdesetimi tekmovalci naj-
hitrejši in najspretnejši? 

Odkar pomni, je velik ljubitelj hitrostne 
vožnje in terenskih vozil, čeprav, prizna, 
so bila od vedno njegova skrita želja avto-
moto rally tekmovanja, vendar mu finan-
ce tega ne dopuščajo. Navdušenje nad 
vozili od malih nog ga je pripeljalo do po-
klicne poti avtomehanika, njegova želja 
po dirkanju pa do nabave terenskega vo-
zila in ljubiteljskega udeleževanja tekmo-
vanj. Znanje avtomehanika in pridobljene 
izkušnje v klubih in na dirkah so ga skozi 
leta pripeljali do obvladovanja off road 
področja. Pridobil je tudi občutek, kako 
postati hitrejši in spretnejši. Velike uspehe 
je začel žeti, ko je odmislil morebitne 
okvare na terencu med dirko, pozabil na 
vložen čas v popravila v njegovi mehanič-

ni delavnici in se skupaj s svojim samura-
jem vihravo podal k cilju, po brezpotnih 
raznolikih poteh terenčevega naravnega 
okolja. 

Matej Podgornik sodeluje z dvema klu-
boma, pred letom 2013 se je dirk v off roa-
du udeleževal s klubom 4x4 Kanal ob So-
či. Na dirkah je večkrat dosegel 2. mesto, 
in sicer 27. 11. 2010, ORC White Tiger, kate-
gorija A soft, 9.–10. 6. 2012, Offroad Club 
Obala, kategorija A soft, 20. 10. 2010, Pan-
ter Kamnik, tako v kategoriji A soft kot 
spretnostni preizkušnji.  

Od leta 2013 se udeležuje tekem za dr-
žavno prvenstvo s klubom Extreme team 
Renče. V skupnem seštevku za DP 2013 je 
zasedel 1. mesto v soft in 2. mesto v spret-
nostni preizkušnji, leta 2014 1. mesto v 
soft in 2. mesto v spretnostni, leta 2015 1. 
mesto v spretnostni in prav tako tudi v 
letošnji sezoni 1. mesto v spretnostni pre-
izkušnji. Z letošnjo sezono DP ima osvoje-
ne štiri naslove državnega prvaka v off 
road 4x4 terenci, dvakrat v kategoriji soft 
A, dvakrat v spretnostni A ter dva naslova 
podprvaka za spretnostno preizkušnjo A- 
kategorije.  

Tudi letošnji državni prvak v off roadu 4x4 malih 
terencev 
Kako postati mojster brezpotij in krojiti vrh, ve Matej Podgornik, 36-letni lastnik mo-
drega Suzuki Samuraja, doma iz Kala nad Kanalom, večkratni državni prvak in podpr-
vak v off roadu 4x4, panogah soft trial A in spretnostna A preizkušnja.  

Za naslovi se vrsti tudi kar nekaj poka-
lov in medalj ter veliko izkušenj, doživetij 
in zgodb. Za leto 2016 je iz fotografij lan-
ske sezone naredil koledar za prijatelje, 
sorodnike, znance. Spomini iz lanske se-
zone so najbolj živi iz 3. dirke za DP na 
Vogrskem, kjer se je njegov samuraj pri 
ekstremnem skoku in takojšnjem strmem 
spustu začel kotaliti po progi v dolino. Na 
njegovo srečo in hkrati presenečenje se 
je zgodilo, da se je vozilo na koncu klanca 
postavilo na kolesa. To mu je omogočilo 
nadaljevanje dirke brez pomoči tretje 
osebe, kar bi v nasprotnem primeru po-
menilo pribitek kazenskih točk. Zanimivo 
je tudi, da med prevračanjem ni zlomil 
nobenega količka ali strgal traku, kar se 
tudi kaznuje s kazenskimi točkami, tako 
da je dirko kljub vsem vragolijam zaključil 
na prvem mestu. Glede na take pripetlja-
je sta potrebni tudi velika hitrost in na-
tančnost v delavnici, da je vozilo pravoča-
sno pripravljeno za naslednjo dirko.  

Njegova zbirka pokalov, medalj in pri-
znanj je, pravi, celo njegovo življenje. Za 
njimi pa stoji predvsem njegova družina, 
njegova Tanja, že dve leti pa ga v življenju 
spremlja tudi sin Nik.  

Ob vprašanju o njegovi ljubiteljski in 
morda profesionalni poti v prihodnje pra-
vi, da so želje vedno pogojene s financa-
mi, zato nima večjih ali drugačnih načr-
tov, kljub temu ostaja motivacija za na-
daljnja tekmovanja z upanjem na sred-
stva, tako obstoječih donatorjev kot no-
vih.  

Mojca Perkon Kofol  

Matej Podgornik ob svojih dosežkih. 
Foto: Tanja Mrak  

Matej z Nikom (zgoraj) in med količki (spodaj), 
Vogrsko, 2015. Foto: Tanja Mrak  

Hitrostna — Vogrsko, 2015 (zgoraj) in 
Renče,  2012 (spodaj). Foto: Tanja Mrak  



33 

 

Simon, povej nam, koliko časa si že pred-
sednik Krajevne skupnosti Ročinj - Doblar.  

Na položaju predsednika KS Ročinj - Doblar 
sem od leta 2011.  

Vsakdo nima želje, še manj pa volje se 
angažirati. Kaj je tebe privedlo do tega, da 
si se sploh odločil kandidirati za članstvo v 
Svetu KS Ročinj - Doblar?  

Odločitev za kandidaturo za članstvo v KS 
je padla po prepričevanju starejših članov 
sveta KS, ki so menili, da se mora svet KS 
pomladiti, in tako je v naši KS prišlo do po-
mladitve na volitvah leta 2010.  

V času tvojega predsedovanja je bilo nare-
jenih ogromno stvari. Nam lahko našteješ 
vsaj nekaj stvari? Mogoče tiste, na katere 
si še posebej ponosen.  

Na prvem mestu bi navedel Dom Valentina 
Staniča, s katerim je Ročinj dobil prostore, 
v katerih se krajani srečujemo, v njem se je 
v teh nekaj letih zgodilo veliko dogodkov, 
od razstav, predstav, delavnic, izobraže-
vanj in raznih drugih.  

Si pri delu kdaj naletel na ovire, kritike, 
morda tudi spotikanja?  

Po pravici povedano sem ob sprejetju funk-
cije predsednika pričakoval več ovir in te-
žav.  

Zakaj po tvojem mnenju ljudje tako radi 
kritizirajo?  

Ljudje kritizirajo zato, ker imajo nizko sa-
mopodobo, in navadno so to tisti ljudje, ki 
niso nikoli poskušali narediti česa, kar bi 
bilo dobro za vse nas.  

Kaj so tvoje želje za naprej? Imaš v načrtu 
še kakšen velik projekt?  

Za naprej se mi zdi najpomembneje, da bi 
se ljudje med seboj še bolj povezali in sode-
lovali. V Ročinju je načrtovana ureditev 
komunalne infrastrukture, nekaj se premi-
ka, gre pa za velik finančni zalogaj, tako da 
moramo biti potrpežljivi, saj se tako velikih 
projektov ne da izvesti čez noč. 

Kaj bi za konec povedal prebivalcem Roči-
nja in vsem bralcem občinskega glasila 
Most?  

Želel bi si, kot sem 
že prej povedal, da 
bi krajani sodelovali 
in si pomagali, kajti 
le s sodelovanjem in 
vzajemno pomočjo 
se v teh težkih časih 
kaj naredi za skup-
nost, v kateri živi-
mo. 

Za konec bi še prav lepo pozdravil vse bral-
ke in bralce občinskega glasila Most.  

Maja Gerbec  

Simon Prinčič, predsednik KS Ročinj - Doblar 
Simon Prinčič je preprost, a prodoren fant, katerega dela poznajo vsi prebivalci 

Ročinja. V času njegovega predsedovanja Krajevni skupnosti Ročinj je bilo za malo vasi-
co Ročinj narejeno ogromno. A skromen, kot je, tega ne bo nikoli poudaril. Velikokrat 
sva se že pogovarjala, tokrat pa sva se odločila, da nekaj njegovih misli predstaviva tudi 
v občinskem glasilu Most. 

Simon Prinčič (skrajno desno) v družbi prijateljev in sokrajanov, 
foto: osebni arhiv. 

 Simon Prinčič, predsednik Krajevne skupnosti 
Ročinj - Doblar. 
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Bojka Gorgijeva se je rodila v Makedo-
niji. Starši so se s podeželja preselili v me-
sto Kočani in si ustvarili družino. S seboj 
so prinesli navado prehranjevanja s pro-
sto rastočo, divjo hrano, ki je meščani niso 
uživali, saj se je v mestu kupovala gojena 
zelenjava. Kočani so znani kot mesto riža 
in Bojka se iz otroštva spominja velikih 
vodnatih polj, predvsem pa številnih ko-
marjev. Njena mama je pogosto priprav-
ljala hrano iz cikorije (navadnega potro-
šnika), kislice, lobode in koprive. 

V Makedoniji je spoznala Trajana, brata 
svoje prijateljice, ki je bil ravno na obisku, 
sicer pa je že nekaj let živel v Sloveniji. S 
Trajanom sta se poročila leta 1977 na gra-
du Kromberk in si v Novi Gorici uredila 
domovanje. Slovenskega jezika ni znala, 
naučila se ga je s prebiranjem časopisov in 
z gledanjem televizije. Rodila sta se jima 
sin Manuel in hčerka Peni. Zaradi številnih 
obveznosti in mestnega življenja je divjo 
hrano opustila. Četudi je v mladosti živela 
v mestu, je okoli hiše imela zelene površi-
ne in negovan vrt, v stanovanjskem bloku 
pa je toliko bolj pogrešala zelenje, zato je 
pod Kapelo začela obdelovati svoj vrt. 

Leta 1990 sta z možem ustanovila podje-
tje BoTraGo (Bojka-Trajan-Gorgijev), 
ukvarjala sta se z uvozom in izvozom sad-
ja in zelenjave. Tri leta kasneje sta sedež 
podjetja preselila v Plave, leta 2000 pa sta 
postala Plavljana. Od tedaj je imela Bojka, 
kot v otroštvu, zelene površine, predvsem 
pa divjo hrano pred svojim pragom. Dru-
ženje z Italijani, ki so divjo hrano poznali 

in govorili o številnih receptih, jo je spod-
budilo, da je ponovno obudila znanje iz 
mladosti, ki ga je podkrepila s prebira-
njem strokovne literature. Ko se je upoko-
jila, se je poleg dotedanjega gobarjenja 
posvetila tudi zeliščarstvu. 

Znanci ji pravijo, da nabirajo zelišča za 
čaj. Bojka pa vedno pripomni, da zelišča 
lahko uporabimo tudi za hrano, začimbe 
(trpotec, kopriva, koromač, kromač ...) in 
vlaganje (divji beluši, poganjki lobodike, 
alpski/planinski radič, regratovi popki, 
čemaž itd.). Na okus divje hrane pa se je 
treba privaditi, poudari Bojka, saj smo ves 
čas uživali jestvine iz trgovine ali pridelo-
vali zelenjavo na vrtu. Za izboljšanje okusa 
sicer lahko dodajamo smetano, parme-
zan, sir, maslo. 

Vedeti je treba, kdaj in kje se določene 
zeli nabirajo. V vsakem letnem času je 
mogoče dobiti hrano iz narave. Bojka po-
udari, da je spomladi treba prečistiti telo s 
čemažem, ki ga imenujemo tudi medve-
dova zel; ko se medved prebudi iz zimske-
ga spanca, zaužije svojo rastlinico in si 
očisti prebavila. Od julija dalje nabiramo 
gozdne plodove: jagode, borovnice, mali-
ne, robidnice. Z avgustom se pojavijo prve 
gobe, ki jim Bojka pravi "špijoni", saj na-
povedujejo sezono gob. Prve se pokažejo 
lisičke, potem jurčki, ježki itd. Opozarja, 
da gobe na hitro splaknemo, nikakor jih 
ne smemo namakati v vodi, prav tako pa 
jih tudi na hitro popečemo ali skuhamo, 
sicer olesenijo. Samo štorovke kuhamo. 

Bojka naravo obožuje in spoštuje, pravi, 

Z rastlinami se je treba pogovarjati 
Zeliščarko Bojko Gorgijevo smo že zasledili v medijih: v juniju je bila predstavljena v 
mesečniku Goriška, aprila lani je bila prvič na televiziji v dnevnoinformativni oddaji, 
dvakrat pa je v oddaji Dobro jutro razlagala o divji hrani. V pripravi je njena knjiga re-
ceptov Zelišča in gozdni plodovi v prehrani. 

da jo je treba videti, čutiti in v njej uživati. 
In z vsemi rastlinami se je treba nežno 
pogovarjati. 

Kako poteka Bojkin dan? Za zajtrk z 
možem zaužijeta sezonsko juho (iz kopri-
ve, čemaža, divjih belušev ...) ali frtaljo (iz 
koprive, rmana, regrata, trpotca, mete, 
melise, koromača, pokalice, medvedje 
šape …). Bojka pravi, da četudi zaužijeta 
samo juho, imata energije vsaj za pol dne-
va. Nato se odpravita v naravo po divjo 
hrano. S seboj vzameta sadje, iz vodnih 
izvirkov pa si točita vodo, v katero poma-
kata koprivo ali meto. Ko se vrneta, pri-
pravi Bojka iz nabranega rižoto, testenine 
ali polento. Pogosto ju obišče pet vnu-
kov, fantov, ki so že navajeni, da se pri 
babici uživa drugačne specialitete.  

Petra Paravan  

Bojka s prvimi gobami. Foto: Petra Paravan  

Na snemanju oddaje Dobro jutro z možem in snaho. Foto: arhiv Bojke Gorgijeve  "Gobarsko tihožitje". Foto: Petra Paravan  
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Recepti Bojke Gorgijeve 
Pražen krompir z jurčki v sme-
tanovi omaki 

Sestavine za 2 osebi:  

 700 g krompirja,  

 150 g svežih jurčkov,  

 200 ml smetane za kuhanje,  

 0,5 ml mleka,  

 sol, oljčno olje, vejica peteršilja.  

Priprava:  
Neolupljen krompir skuhamo v slani 

vodi. Ko je skuhan, ga olupimo in nareže-
mo na kolobarje. Gobe očistimo, na tan-
ko zrežemo ter pražimo na žlici oljčnega 
olja pribl. 5 minut. Peteršilj splaknemo, 
sesekljamo ter dodamo gobam. Zalijemo 
z mlekom in kuhamo dodatne 3 minute. 
Dodamo smetano, dosolimo, premeša-
mo ter prevremo in odstavimo z ognja. V 
drugi kozici na oljčnem olju prepražimo 
na kolobarje narezan krompir, po potrebi 
dosolimo, serviramo na krožnik ter preli-
jemo s pripravljeno smetanovo omako. 

Gobji ragu (omaka)  

Sestavine za 2 osebi: 

 1/2 kg lisičk (jurčki, druge gobe ali meša-
nica različnih vrst),  

 1 dl belega vina,  

 pasiran paradižnik iz pločevinke,  

 1 čebula, 2 stroka česna, peteršilj,  

 oljčno olje, sir za ribanje, sol, poper.  

Priprava:  
V nizki kozici na žlici oljčnega olja podu-

šimo čebulo in česen. Dodamo očiščene 
in narezane gobe ter dušimo 5 minut, 
nato zalijemo z vinom in dušimo toliko 
časa, dokler vino ne izhlapi. Dodamo pa-
siran paradižnik, peteršilj, solimo ter zali-
jemo z 2 dl vrele vode. Kuhamo 10–15 

Gobova enolončnica. Foto: Bojka Gorgijeva  

minut. Če je omaka tekoča, jo zgostimo s 
prepraženo moko in smetano ter kuhamo 
še 10 minut in odstavimo z ognja. Gobji 
ragu je odlična omaka za testenine, riž, 
polento ali krompir. Lahko je tudi samo-
stojna jed, ki jo postrežemo z naribanim 
parmezanom ter nekaj rezinami kruha.  

 
 
Malinov smuti z jogurtom  

Sestavine za kozarec 3 dl:  

 2 dl navadnega jogurta,  

 125 g malin.  

Postopek:  
V mešalnik nalijemo jogurt in maline ter 

vse skupaj zmešamo. Kozarec okrasimo z 
vejico mete. 

Polpeti s koprivo 

Sestavine za 2 osebi: 

 1 kg krompirja, 

 šop listov koprive, 

 2 jajci,  

 130 g moke,  

 drobtine,  

 sol,  

 olje za cvrtje,  

 1 kisla smetana.  

Priprava:  
Neolupljen krompir kuhamo v kropu, 

nato ga olupimo in pretlačimo. Liste ko-
prive očistimo in blanširamo na nizkem 
ognju približno 10 minut, dodamo jih 
krompirju. Ko se krompir ohladi, dodamo 
še jajca, sol in moko ter vse skupaj zme-
šamo. V zmes dodamo toliko moke, da 
dobimo kompaktno maso za oblikovanje 
kroglic. Kroglice povaljamo v moko ali 
drobtine in jih na vročem olju zapečemo. 
Polpete ponudimo s kislo smetano.  

Malinov smuti z jogurtom. Foto: Bojka Gorgijeva 
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Ljudje se zgražamo, pametujemo, daru-
jemo ali se obračamo stran. Velika večina 
pa nas deli mnenje, da je revščina nekaj 
najbolj groznega, kar lahko v življenju do-
živiš. 

Leta 2014 je v Sloveniji pod pragom rev-
ščine živelo 290.000 prebivalcev ali 14,5 
odstotka. Tveganju socialne izključenosti 
pa je bilo istega leta izpostavljenih kar 
20,4 odstotka oziroma 410.000 prebival-
cev. Grozljive, težko predstavljive, a zelo 
realne številke, ki pri ljudeh sprožijo zgra-
žanje in veliko pisanja na družabnih 
omrežjih, a velikokrat več kot to žal ne. 
Hrano se še vedno vsakodnevno zameta, 
kot bi bila samoumevna. 

A ni. Hrana je vir preživetja. Je dobrina, 
ki bi morala biti vsakomur dostopna in s 
katero bi morali ravnati, kot da je največja 
dragocenost na svetu. Kar tudi je. A veli-
kokrat zgolj v teoriji in v pisanjih na raznih 
družabnih omrežjih. 

Na žalost naša občina pri tem ni nikakr-
šna izjema. Tudi med nami živijo ljudje, ki 
se jim zavreči hrano zdi povsem normalno 
in moralno nesporno. 

Kaj si misliti o teh ljudeh? So brezizrazni, 
nesramni, sebični ali, če si sposodim bese-
de avtorja fotografij, so zgolj in samo rev-
ni v svojih glavah. 

In ravno takšni ljudje bodo čez nekaj let 
morda stali na pragu revščine in se spraše-
vali, zakaj. 

Zakaj? Zaradi takšnih, kot ste vi. Zaradi 

Revščina ali revščina zgolj v glavah? 
V današnjem svetu je velikokrat govora o revščini. Tako po televiziji kot na radiu nas 
vsakodnevno obveščajo, kako veliko ljudi živi pod pragom revščine. Kako veliko ljudi 
nima hrane niti za en obrok, kaj šele za tri, štiri. 

ljudi, ki se ne zavedajo, da je hrana poleg 
vode naša največja in najbolj dragocena 
dobrina. 

Na odseku od glavne ceste do križišča 
za Doblarec in vas Doblar je bilo pred 
dnevi najdenih več kot 20 paketov jajc in 
ena velika 150-litrska vreča, polna nedo-
taknjenih žemljic. 

Sram me je, da živim med takšnimi ljud-
mi. To je vse, kar lahko za konec napišem. 

Tisti, ki je to odvrgel, naj se zamisli. Za-
misli naj se nad seboj, svojo vestjo in ne 
nazadnje nad svojim dejanjem. 

Maja Gerbec  

Poskrbimo za varnost 
otrok v prometu 
Javna agencija RS za varnost prometa v 
luči novega šolskega leta opozarja vse 
udeležence v prometu na še več pozorno-
sti in dosledno upoštevanje prometnih 
predpisov.  

Otroci promet doživljajo drugače. So 
manjši, ne vidijo preko parkiranih vozil in 
drugih ovir, imajo manjši vidni kot in manj 
opazijo. Do 10. leta še ne zmorejo samo-
stojno sodelovati v prometu, pogosto 
preusmerjajo pozornost, pozabijo na pra-
vila, pri hoji in teku še niso dovolj spretni, 
obvladovanje kolesa pa je bolj zahtevno. 
Težje ocenijo oddaljenosti in hitrosti vozil, 
smeri zvoka, zamenjujejo levo in desno 
ter se še ne zmorejo primerno odzivati v 
prometu. 

Priporočila staršem in drugim odraslim, 
da poskrbijo za varnost otrok: 

1. Mlajši otrok (do 7. leta starosti pa tudi 
kasneje v zahtevnejših ali novih promet-
nih položajih) potrebuje spremstvo odra-
slega. 

2. Prvošolci in drugošolci morajo imeti 
obvezno rumeno rutico in kresničko celo 
šolsko leto. 

3. Otroci naj uporabljajo načrtovane 
šolske poti, s katerimi se seznanijo v šoli 
in v sodelovanju s starši. 

4. Otroka odrasli poučimo in vzgajamo, 
katera šolska pot je varnejša in kako 
ustrezno varno ravna. 

5. Otrok hodi po pločniku ali ob levem 
robu cestišča, če ni pločnika, cesto prečka 
samo na označenem prehodu za pešce ali 
pri zeleni luči na semaforju ter vedno pre-
veri (levo-desno-levo), ali je pot prosta. 

6. Starejši otroci naj poskrbijo za svojo 
vidnost ter upoštevanje prometnih pred-
pisov ter naj ne uporabljajo mobilnega 
telefona v prometu. 

7. Otroci morajo biti med vožnjo vedno 
pripeti z varnostnim pasom in glede na 
višino (do 150 cm) nameščeni v ustrezen 
otroški varnostni sedež. 

8. Med šolskim prevozom otroci sedijo 
vsak na svojem sedežu, pripeti z varnost-
nim pasom ter torbo na tleh poleg sebe. 

9. Na kolesu morajo imeti otroci obvez-

no kolesarsko čelado, saj bistro glavo 
varuje čelada. 

10. Otrokom smo s svojim ravnanjem 
zgled, zato poskrbimo, da smo vedno 
pripeti, strpni in skrbni do drugih udele-
žencev v prometu.  
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Rezultati: 

JUVENILE WOMEN: 
Sara Štenlder (1. mesto), Neža Kogoj 

(6. mesto), Tia Štendler (13. mesto). 
JUNIOR WOMEN: 
Kaja Jerončič Skrt (4. mesto), Karin 

Lazar (6. mesto), Taja Lazar (8. mesto). 
SENIOR WOMEN: 
Marjana Šuligoj (8. mesto), Veronika 

Koncut (9. mesto), Mateja Mavrič (13. 
mesto), Tjaša Markočič (14. mesto). 

JUVENILE PAIR: 
Aneja Lango in Teja Pavšič (5. mesto), 

Hana Bašelj in Tia Štendler (6. mesto). 
JUNIOR PAIR: 
Sara Štendler in Taja Lazar (4. mesto), 

Hana Gabrijelčič in Karin Lazar (5. me-
sto), Neža Jeklin in Teja Blažič (7. mesto). 

SENIOR PAIR: 
Kaja Jerončič Skrt in Tjaša Markočič (4. 

mesto). 
JUVENILE TEAM: 
Aneja Lango, Hana Bašelj, Maša Tia 

Komac, Nives Leban, Teja Pavšič in Tia 
Štendler (3. mesto). 

JUVENILE GROUP: 
Ana Čargo, Lara Škodnik, Maja Laščak, 

Marika Velišček, Neža Kogoj, Neža Muro-
vec, Teja Pavšič, Tia Štendler, Urška 
Krumpak in Urška Marušič (1. mesto). 

JUNIOR TEAM: 
Hana Gabrijelčič, Karin Lazar, Maja 

Laščak, Neža Jeklin, Sara Štendler, Taja 
Lazar, Teja Blažič in Urška Marušič (3. 
mesto). 

SENIOR TEAM: 
Karin Lazar, Kaja Jerončič Skrt, Marja-

na Šuligoj, Tjaša Markočič in Veronika 
Koncut (2. mesto). 

SENIOR GROUP: 
Angelika Koncut, Hana Gabrijelčič, Lara 

Marušič, Marjana Šuligoj, Mateja Mavrič, 
Mojca Stanič, Nika Groselj, Nika Krivec, 
Tadeja Kralj in Urška Kralj (1. mesto). 

 
5. julija je sledil sprejem v Desklah, kjer 

so vsem dekletom poleg najzvestejših 
navijačev – staršev – čestitali tudi župan 
Andrej Maffi, predsednik uprave Salonit 
Anhovo d. d. Julij Fortunat in podpredse-
dnik Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle 
Jože Valentinčič. 

Tanja Laščak Mužič  

Desklanske twirlarke uspešne na Evropskem 
pokalu 
Na začetku julija 2016 je v Slovenski Bistrici potekal Evropski pokal v twirlingu EFBT. 
Zaradi uspehov našega kluba na državnem prvenstvu se je evropskega pokala udeleži-
lo kar veliko naših deklet. Po napornih treh dneh so domov prišla z veliko odličnih re-
zultatov, spominov na nepozabno druženje in novimi poznanstvi. Prinesle pa so tudi 
veliki pokal za najuspešnejši klub evropskega pokala. 
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OKS-ZŠZ je na prireditvi v Kristalni palači (BTC City v Ljubljani) 
podelil izbranim ekipam in posameznikom 22 malih statev za 
športne dosežke ter 3 prostovoljske plamenice, 2 častni listini in 3 
prostovoljske plakete. 

Delčki iz predstavitve in obrazložitve (po zapisu Simeona Gön-
ca, generalnega sekretarja SZS):  

"Naš neumorni in nepogrešljivi strelski delavec Henrik je eden 
izmed najbolj aktivnih strelskih prostovoljcev v Sloveniji. Je član 
predsedstva Strelske zveze Slovenije, predsednik Strokovnega sve-
ta SZS, predsednik Komisije za organizacijo, kadre in promocijo ter 
Registracijske komisije SZS, član Nadzornega odbora Strelske zveze 
Zahodne regije in dolgoletni predsednik Strelskega društva SALO-
NIT Anhovo. 

Leta 2004 je kot odličen računalniški poznavalec vzpostavil infor-
macijski sistem SZS, bazo s podatki o registracijah tekmovalcev in 
strokovnih delavcev SZS, ki jo sproti izboljšuje ter kroji po meri raz-
ličnih uporabnikov v SZS in nazadnje tudi OKS-ZŠZ. Poleg tega, da 
še vedno tekmuje, tudi sodeluje pri vodenju različnih strelskih tek-
movanj na društveni, regijski, nacionalni in mednarodni ravni.  

Nazadnje je Henrik zelo prijeten in pozitiven človek z veliko živ-
ljenjske energije, njegova dejanja pa odlikujejo visoki moralni in 
etični standardi. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč vsako-
mur, ki to potrebuje, in ne pričakuje ničesar v zameno. Tudi in pred-
vsem s Henrikovo veliko angažiranostjo v strelskem športu je SZS v 
zadnjih 10 letih organizacijsko precej napredovala in se je v veliko 
zadovoljstvo vseh njenih deležnikov pripravljena in sposobna spo-
pasti z novimi izzivi razvoja strelskega športa v Sloveniji."  

Čestitkam se člani pridružujemo z željo, da bi še naprej žel uspe-
he in ostal tak, kot ga poznamo.  

Strelsko društvo "SALONIT" Anhovo  

Prostovoljska plaketa OKS za pro-
stovoljno delo v športu končno 
v rokah našega člana društva 
Eno izmed prostovoljskih plaket OKS-ZŠZ je za uspešno in od-
mevno prostovoljno delo na področju strelstva prejel Henrik 
Valentinčič iz Deskel. 

Prostovoljska plaketa OKS je pristala v pravih rokah. Foto: Simeon Gönc  

Prejemniki priznanj z najstarejšim še živečim slovenskim olimpijcem Mar-
kom Račičem, letnik 1920. Z leve strani: Boštjan Maček, Marko Račič, Raj-
mond Debevec, Renata Oražem in Henrik Valentinčič. Foto: Simeon Gönc  

Henrik Valentinčič s prostovoljsko plaketo OKS 
in sekretar SZS Simeon Gönc.  
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Beach Campa Pula 2016 se je letos ude-
ležilo 19 otrok iz občine Kanal ob Soči. V 
kampu Puntižela so od 23. do 29. julija 
izpopolnjevali veščine odbojke na mivki, 
se kopali, družili in uživali v morskih rado-
stih. Otroci so spali v postavljenih šotorih 
Društva tabornikov — rod Odporne želve 
iz Anhovega. Kamp sta vodila trener OK 
Salonit Anhovo - Kanal Rok Knafelc in tre-
ner v ŠK Vienpi Primož Vidič. V OK Salonit 
- Anhovo si bomo prizadevali, da bi ome-
njeno taborjenje postalo tradicionalno in 
da bi se ga v naslednjem letu uspelo ude-
ležiti še več otrok. Razveseljuje nas dej-
stvo, da so bili odzivi, tako otrok kot tudi 
staršev, nadvse pozitivni. Letošnja izved-
ba Beach Campa Pula 2016 ne bi bila mo-
goča brez naslednjih pokroviteljev in do-
natorjev: Salonit Anhovo d. d., Občina 
Kanal ob Soči, KS Kanal, KS Avče, KS Le-
vpa, ABP Sport, Aha Plastik d. o. o., Seren-
dipiti d. o. o., Njuko d. o. o. in Cafe Libero 

Kanal. Vsem pokroviteljem in donatorjem 
se iskreno zahvaljujemo. 

Besedilo: Miloš Grilanc 

Foto: arhiv OK Salonit Anhovo–Kanal 

Uspešno izpeljan Beach Camp Pula 2016 
Odbojkarski klub Salonit Anhovo–Kanal je v juliju 2016 uspešno organiziral Beach Vol-
ley Camp Pula 2016.  
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Balinarski klub Deskle 
Za občino Kanal ob Soči bi lahko mirne 

vesti rekli, da je občina športnikov. Ne 
samo odbojkarji, kolesarji, plesalci, tudi 
balinarji se ponašajo z lepim številom 
uspehov. 

Balinarski klub Deskle, kot ga poznamo 
danes, je leta 1996 nasledil balinarsko sek-
cijo Salonit Anhovo, ki je bila ustanovljena 
v 60. letih prejšnjega stoletja in deluje že 
več kot petdeset let. Sprva je bil klub bolj 
v domeni moških, kasneje pa so se jim 
pridružile tudi ženske, ki so leta 1985 zače-
le nastopati tudi na turnirjih. Med ženska-
mi se je oblikovala tudi tekmovalna ekipa, 
ki se je z nastankom državne lige za žen-
ske leta 2009 vključila tudi v Balinarsko 
zvezo Slovenije. Trenutno v klubu trenira 
12 moških in 10 žensk. 

V letih obstoja in delovanja so nanizali 
kar nekaj odmevnih rezultatov, med njih 
zagotovo sodi 2. mesto moške ekipe v 
drugi državni ligi leta 1992 ter 2. mesto 
ženske ekipe v 1. državni ligi leta 2012. 
Ženska ekipa je kar trikrat osvojila pokal 
Balinarske zveze Slovenije, kar sodi med 
edinstven uspeh na Primorskem. Uspeh 
pa ni prišel kar sam po sebi. Je plod trdega 
dela in velike volje, ki ni usahnila tudi v 
časih, ko klub ni dosegal vidnih uspehov. 

Člani in članice Balinarskega kluba Des-
kle vadijo vsak dan v telovadnici pri igri-
šču. Vabijo, da se jim pri vadbi pridružite, 
saj menijo, da je balinanje namenjeno 
čisto vsakomur, v katerem je vsaj kanček 
tekmovalnega vzdušja in veselja do šport-
nih izzivov. Pa tudi vsem tistim, ki so željni 
rekreacije ali zgolj samega druženja. 

V klubu se zavedajo vrednosti svojih 

članic in članov, zato bodo še naprej nada-
ljevali tradicijo njihove prepoznavnosti 
tako v Sloveniji kot tujini. S tem si želijo 
pokazati, da trud njihovih prednikov ni bil 
zaman. 

Vabljeni, da se jim pridružite na njihovi 
poti k zmagam. 

Maja Gerbec 
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Vadba joge že skoraj desetletje dopol-
njuje bogato paleto popoldanskih dejav-
nosti, ki jih krajani in krajanke občine Ka-
nal ob Soči lahko izkoristimo med okto-
brom in junijem. Joga v vsakdanjem življe-
nju, katere avtor je Vishwaguru Pa-
ramhans Swami Maheshwarananda, se je 
v različnih prostorih naše občine približala 
marsikateremu posamezniku. Nekateri so 
ji zvesti že od vsega začetka. Vadbo v naši 
občini vsa leta vodijo licencirani inštruk-
torji joge društva Joga v vsakdanjem živ-
ljenju Nova Gorica (www.jvvz.org/nova-
gorica). 

Kaj je tisto, kar jogo dela drugačno od 
drugih vrst telesnih dejavnosti? 

Naš prvi stik z jogo je običajno skozi 
telesno dejavnost, vadbo, ki se jo izvaja 
na začetku s preprostimi položaji – asana-
mi. Način izvedbe položajev je umirjen, 
usklajen z dihanjem. Pri tem se naučimo 
prisluhniti sebi in svojemu telesu. Vadba 
umirja, sprošča, a hkrati dviguje raven 
naše energije. Zelo pomemben del vadbe 
je tudi izvajanje dihalnih vaj – pranajame. 
Pranajama je zavestno usmerjanje diha-

nja, povečuje vitalnost, telesno odpor-
nost, razstruplja telo, poglablja sprošče-
nost, umirja in bistri um. 

 Sistem joga v vsakdanjem življenju deli 
asane in pranajamo na osem stopenj, ki se 
začenjajo z asanami sarva hitta (asane, ki 
koristijo vsakomur). Z drugimi tehnikami: 
globokim sproščanjem (joga nidra), tehni-
kami čiščenja (hatha joga krije), vajami za 
koncentracijo (tratak), tehnikami pospe-
ševanja energijskega pretoka ter bujenja 
zavesti, posežemo tudi na duševno in 
duhovno raven. 

Pozitivno mišljenje, vzdržljivost, samo-
obvladovanje, dobrota in razumevanje so 
načini, ki omogočajo, da lažje premaguje-
mo vsakdanje težave, in vodijo do spoz-
nanja, kaj je namen in cilj človekovega 
življenja. 

19. septembra se je v večnamenski dvo-
rani Osnovne šole Kanal začela nova vad-
bena sezona. Vadbe se lahko udeleži 
vsak, ne glede na telesno pripravljenost; 
potrebuje le dobro voljo, športna oblačila 
in podlogo. 

Besedilo: Tanja Laščak Mužič  

Joga v vsakdanjem življenju spet odpira svoja 
vrata v Kanalu 
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Nagrade za poslane pobarvanke iz prej-
šnje številke glasila Most so si prislužile: 
 

1. Špela Pliberšek, Plave, 

2. Eva Kofol, Deskle, 

3. Ana Kofol,  Deskle. 

     Čestitamo! 

Jesen je čas, ko se na travnikih kar boho-
tijo jablane s svojimi okusnimi sadeži. Da 
jabolko na dan odžene zdravnika stran, 
nas učijo že od malih nog in res je, če poje-
mo eno jabolko na dan, s tem pokrijemo 
14 % dnevnih potreb po vitaminu C. Poleg 
vitamina C je jabolko bogato tudi z vitami-
nom A. Znižuje nevaren holesterol in je na 
splošno dobro za naše zdravje. 

Jabolko lahko zaužijemo kot tako ali pa 
iz njega pripravimo tisoč in eno odlično 
sladico. Za vas smo izbrali preprost, a zelo 

okusen recept, katerega pripravo boste 
lahko zaupali svojim najmlajšim. 

 

Za preprosto in lahko pripravljeno sladi-
co potrebujete naslednje sestavine: 

 4 kiselkasta jabolka, 

 50 g sladkorja, 

 2 žlici limoninega soka, 

 košček limonine lupinice, 

 0,25 g mletega cimeta, 

 300 g gostega grškega jogurta, 

 1 pest lešnikov, 

 2 žlički tekočega meda. 

 
Priprava: 

1. Jabolka olupimo in narežemo na četrtine. 
Odstranimo peclje in peščišča, nato jih 
narežemo na manjše kose, ki jih stresemo 
v kozico. Dodamo sladkor, limonin sok, 
limonino lupinico in cimet. 

2. Kozico pristavimo na kuhalnik in pokrije-
mo. Jabolka na nizki temperaturi dušimo 
10–15 minut da se zmehčajo, a so še ve-
dno čvrsta. Med dušenjem jih občasno 
premešamo. 

3. Dušena jabolka razporedimo po kozar-
čkih. Jogurt dobro premešamo, lešnike 
sesekljamo (po želji jih prej prepražimo). 
Na jabolka z žlico naložimo jogurt, na 
katerega potresemo lešnike. Sladico pre-
lijemo z medom. 

 
Pa dober tek! 

Maja Gerbec 

Velika kuharija za male šefe 

Dušena jabolka z jogurtom, medom in lešniki 

Zahvala 

Ko si mlad, si vitalen, zmoreš vse. Spo-
min, sluh ... vse ti služi, kot bi moralo. Ta-
krat se ne zavedaš, da to ni tako samou-
mevno, kot si morda misliš. Ne zavedaš 
se, kako lepo je takrat. Z leti pa ti te stvari 
postajajo vedno bolj jasne. Sluh peša, vi-
diš megleno, noge te ne nesejo tako hitro, 
kot bi si želel. Starost nam odvzame stva-
ri, ki se nam večino življenja zdijo samou-
mevne, logične. A nečesa nam starost ne 
more vzeti, in to je volje do življenja. Ker 
pa sami ne zmore-
mo več vsega, so 
tu ljudje, katerih 
glavna naloga je 
oskrbeti starejše. 
Jim pomagati pri 
dnevnih delovnih 
opravilih, se z nji-
mi pogovarjati in 
jim tako omogoči-
ti, da tudi jesen 
svojega življenja 
preživljajo kako-
vostno in kar se da 
lepo. 

Zato gre tokratna zahvala vsem tistim, 
ki se zavedajo, da bomo enkrat vsi stari. 
Vsem tistim, ki dnevno poskrbijo, da je 
tudi starejšim v naši občini kar se da lepo. 
Vsem tistim, ki se zavedajo, kako plemenit 
poklic – oskrba starejših na domu – oprav-
ljajo. 

Hvala! 

Maja Gerbec 

Pobarvanka 
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Za male in VELIKE popotnike 

Znamenitosti na Veliki planini: 

- pastirsko naselje, 

- kapela Marije Snežne, 

- jama Vetrnica in Dovja griča, 

- kamniška murka, 

- Preskarjev muzej. 

 
 

Okvirni stroški: 

 nihalka (povratna): 9 €–12 €/osebo, 

 enodnevni organiziran izlet: 19 €–21 €/osebo. 

Velika planina 
Včasih ni treba iti čez mejo, da vidimo, 

doživimo lepote narave. Slovenija v sebi 
skriva ogromno kotičkov, krajev, ob po-
gledu na katere ti zastane dih. Med te 
zagotovo sodi Velika planina. Veliko vas 
je zanjo že slišalo, marsikdo jo je tudi že 
obiskal. Za vas pa upamo, da jo boste po 
branju tega prispevka obiskali. Zagotovo 
je vredna ogleda. 

Velika planina je ime visokogorske pla-
note v Kamniško-Savinjskih Alpah. Raz-
prostira se na površini 5,8 km in na pov-
prečni višini približno 1500 n. m.  Štejemo 
jo za največjo visokogorsko pašno plani-
no na Slovenskem. 

Na planini, ki obsega Veliko, 
Malo in Gojško planino ter 
Dovjo in Veliko gričo, so pastirji 
zgradili več kot sto pastirskih 
stanov prav posebne oblike, ki 
so postali zaščitni znak plano-
te. Zadnje čase pa Velika planina 
ni več samo domena pastirjev, 
temveč postaja ena najbolj priljublje-
nih izletniških točk. 

Njena čarobnost je najvidnejša junija, ko 
koče zapolnijo pastirji, ki s svojo živino 
ostanejo na paši vse do meseca septem-
bra. Če boste v tistem času obiskali pla-
noto, vas čaka pokušina domačih mlečnih 
dobrot. Pri pastirjih pa vas čaka prava 
mala poslastica, in sicer čisto prava pa-
stirska malica – kislo mleko in žganci. 

Maja Gerbec 

Gospod Jože Medvešček, avtor foto-
grafije, nam je predlagal zanimiv izziv, ki 
smo mu v uredništvu Mosta z veseljem 
prisluhnili. 

Vas, bralke in bralce, poziva, da ugoto-
vite, kje (v katerem kraju) je bila fotogra-
fija posneta. Kot pomoč naj vam namig-
nemo, da je kraj seveda v občini Kanal ob 
Soči. 

 
Vabljeni k sodelovanju. 
 
Tisti, ki prvi ugotovi in nam odgovor poš-

lje, bo tudi nagrajen. 

Uredništvo Mosta 

"Na planincah luštno je" 
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Čestitka novorojenim 

Ni lepšega, kot je zven nedolžnega otroškega glasu. Tako milega, 
milostljivega, tako popolnega. Ko se otrok rodi, se svet za trenutek 
ustavi. Za trenutek je popoln. Svet, otrok, mi, ljudje okoli 
nas ... Vse je za trenutek popolno. 

 

Popolnost življenja je v mesecih od 
maja do avgusta občutilo kar 13 
družin v občini Kanal ob Soči. 
Naj jim bo vedno lepo! 

 

Stopite narahlo kakor v copatih 

naravnost pri glavnih vratih 

v ta lepi dan, kot bi šli v pesem. 

Svet naokrog je vabljiv in vonljiv, 

čudno resen in nemalo slovesen: 

NEKDO SE JE PRAVKAR RODIL. 

In to je najlepša pesem. 

Stopite narahlo in pustite k nebesom odprta vrata. 

Naj skoznje lije botrinja bogata – 

novorojenčkova pesem.                                     (Tone Pavček)  

Metka Škodnik (Ložice) 

Aljaž Medvešček (Goljevica) 

Bea Pavšič (Kanalski Vrh) 

Evan Gandolfi (Ročinj) 

Teodor Milošević (Avče) 

Deni Ravnik (Kambreško) 

Ratko Ilinčić (Deskle) 

Aurora Trampuž Velikonja   

   (Kambreško) 

Pia Tinta (Kanal) 

Filip Šömen (Deskle) 

Zala Šuligoj (Levpa) 

Meta Šuligoj (Kal nad Kanalom) 

Ana Mari Miklavc (Kanal)  

O, morščanska vas, nekoč star kmečki raj, 

zaselek si Kanala že vekomaj. 

Polja so ti pokrili 

in tam hiše so zgradili. 

Daleč so tisti časi,  

ko so fantje peli na vasi.  

Na fontano po vodo smo hodili, 

kmetje živino napojili. 

Pod orehom so moški se pogovorili, 

kaj bodo na vasi čez teden naredili. 

O, lepa vas Morsko, kjer sem se rodila, 

in hiša mojega očeta, 

a zdaj ni skoraj več nobenega kmeta. 

Vas Morsko je bila zelo rodovitna, 

kar za ljubezen je stvar poglavitna. 

Morda so se vaščani tako ljubili, 

da so dvojčki se rodili. 

Vas Morsko – vas dvojčkov 

Ne vem, če ima še katera vas 
v Sloveniji toliko dvojčkov kot 
Morsko. Tam se je namreč od 
leta 1930 rodilo kar devet pa-
rov: 

 
Matilda in Danijel Jerončič,  
Ana in Klara Vuga,  
France in Ida Kuk,  
Draga in Kati Valentinčič,  
Niko in Karlo Brezigar,  
Zdravko in Helena Tinta,  
Rosana in Nevenka Jerončič,  
Tadej in Aleks Humar,  
Aleks in Patrik Romare.  
 
Zanimivo je, da so se v družini Jerončič 

rodili kar trije pari dvojčkov.  

Besedilo: Jožica Dolenc  

Slika je iz komedije Dvojčka (Twins), 1988. 
V glavni vlogi Danny DeVito in Arnold Schwarzenegger.  
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Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net Možne so spremembe koledarja dogodkov. 

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

vsako soboto od 8. ure dalje Tržni dan Tržnica v Kanalu Občina Kanal ob Soči 

torek, 4. oktober ob 20:30 Koncert Komornega godalnega 
orkestra Akademije za glasbo 

KC Lojze Bratuž, Gorica Prosvetno društvo "Soča", Kanal 
v okviru Kogojevih dnevov 

četrtek, 6. oktober ob 16. uri Test hoje na 2 km OŠ Deskle Zdravstveni dom Nova Gorica 

sobota, 8. oktober ob 8. uri Pohod miru Kanal Društvo upokojencev Kanal 

sobota, 8. oktober ob 9. uri 1. pohod po poteh starover-
cev 

Gorenje Deskle Turistično društvo Korada, 
Deskle 

nedelja, 9. oktober Praznik kostanja Lig Turistično društvo Kolovrat, Lig 

nedelja, 9. oktober ob 15. uri Koncert pihalnega kvinteta 
Slowind 

Cerkev sv. Jurija, Bardo 
(Italija) 

Prosvetno društvo "Soča", Kanal 
v okviru Kogojevih dnevov 

petek, 14. oktober ob 19. uri Predstavitev knjige: Ivan Oman - 
Za naš dragi dom in rod 

Medgeneracijski center 
"Pri Tinci" 

Kulturno društvo "Svoboda", 
Deskle 

sobota, 15. oktober ob 8. uri Pohod na Vodice Deskle Turistično društvo Korada, Deskle 

sobota, 15. oktober ob 10. uri 
in sobota 5. november ob 10. uri 

Razstava Ob Soči 1915-1917 – 
območje občine Kanal ob Soči 
v času soške fronte 

Info točka na železniški 
postaji v Kanalu 

Občina Kanal ob Soči v sodelovanju 
s Fundacijo Poti miru iz Kobarida 

sobota, 15. oktober ob 11:13 
in sobota, 5. november ob 11:13 

Prihod muzejskega vlaka v Kanal Kanal   

nedelja, 16. oktober ob 8. uri Srečanje planincev pod Ježo Dom pod Ježo Planinsko društvo Valentin Stanič 

sreda, 19. oktober ob 17. uri Pravljična urica z Aljo Furlan Zgo-
nik 

Medgeneracijski center 
"Pri Tinci" 

Kulturno društvo "Svoboda", Deskle 

petek, 21. oktober ob 20:30 Kogojevi dnevi 2016 - zaključek Trst (Italija) Prosvetno društvo "Soča", Kanal 

sobota, 22. oktober ob 8. uri Moški balinarski turnir Kanal Društvo upokojencev Kanal 

nedelja, 23. oktober ob 8. uri Ženski balinarski turnir Kanal Društvo upokojencev Kanal 

nedelja, 23. oktober ob 11. uri 15. spominski pohod na Globočak Kambreško Turistično društvo Globočak 

nedelja, 23. oktober ob 17. uri Zimski abonma Kanal Gledališko društvo Kontrada 

petek, 28. oktober ob 8. uri Kostanjev piknik Deskle Taborniki Rod odporne želve 

petek, 28. oktober ob 19. uri Srečanje s Tonetom Partljičem Medgeneracijski center 
"Pri Tinci" 

Kulturno društvo "Svoboda", Deskle 

ponedeljek, 31. oktober ob 14. uri Komemoracija ob dnevu spomina 
na mrtve 

Kostnica v Kanalu Krajevna organizacija Zveze borcev 
za vrednote NOB Kanal 

sobota, 5. november ob 8. uri Turnir v pikadu Kanal Društvo upokojencev Kanal 

sreda, 9. november ob 17. uri Pravljična urica z Vido Mokrin 
Pauer 

Medgeneracijski center 
"Pri Tinci" 

Kulturno društvo "Svoboda", Deskle 

sobota, 12. november ob 19. uri Martinovanje Avče Krajevna skupnost Avče 

nedelja, 13. november ob 17. uri Zimski abonma Kanal Gledališko društvo Kontrada 

petek, 18. november ob 19. uri Predstavitev knjige: Milena 
Miklavčič - Ogenj, rit in kače niso 
za igrače 

Medgeneracijski center 
"Pri Tinci" 

Kulturno društvo "Svoboda", 
Deskle 

sobota, 19. november ob 8. uri Ženski balinarski turnir Deskle Društvo upokojencev Deskle 

nedelja, 20. november ob 8. uri Moški balinarski turnir Deskle Društvo upokojencev Deskle 

sreda, 23. november ob 17. uri Pravljična urica z Milanom Petkom 
Levokovim 

Medgeneracijski center 
"Pri Tinci" 

Kulturno društvo "Svoboda", 
Deskle 

nedelja, 27. november ob 11. uri Proslava Kanal Krajevna organizacija Zveze borcev 
za vrednote NOB Kanal 

nedelja, 27. november ob 17. uri Revija pevskih zborov in vokalnih 
skupin v občini 

Kanal Turistično društvo Kanal 

nedelja, 11. december ob 8. uri Pohod na Jelenk Kanal Planinsko društvo Valentin Stanič 

nedelja, 11. december ob 17. uri Zimski abonma Kanal Gledališko društvo Kontrada 

petek, 16. december ob 8. uri Zimski nočni pohod Solkan - Plave Taborniki Rod odporne želve 

sobota, 17. december ob 8. uri Luč miru iz Betlehema Deskle Taborniki Rod odporne želve 

ponedeljek, 26. december ob 14. uri Pohod na Jelenk z baklami Morsko Športno društvo Morsko 

ponedeljek, 26. december ob 17. uri Štefanovo v Levpi Levpa ŠKT društvo Levpa 

torek, 27. december ob 17. uri Novoletno srečanje krajanov Kanal Turistično društvo Kanal 
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