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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 

Glavna in odgovorna urednica: 
Maja Gerbec 

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

Mojca Perkon Kofol 

Lektoriranje: 
http://lektoriranjepipan.si, 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. 

S 
mo v najbolj čarobnem času v letu. 

Času lučk, veselih zabav, omamnih 

dišav, pregrešno dobrih dobrot ..., 

času prijetnih srečanj in pristnih želja. Naj bo ta 

čas v letu opomnik, da niso darila tista, ki šteje-

jo ... Naj bo to čas, ko pomislimo na ljudi, ki so 

nas prehitro zapustili, naj bo to čas, ki ga name-

nimo tistim, ki jih imamo radi ... Naj bo to čas iskrenih pogovorov, pristnih 

objemov, sočutja in spoštovanja. Darila pridejo in grejo, čas, ki ga boste na-

menili svojim najdražjim, in dobra dela, ki jih boste naredili, pa bodo ostali 

za vedno. V srcih vseh. 

 Skupaj z vami, občanke in občanke, v tem prazničnem decembru v vaše 

domove prinašamo jubilejno 50. številko glasila Most. Podoba, vsebina, po-

gledi so se skozi leta spreminjali, a nekaj ostaja vedno isto, to, da je to glasi-

lo vseh nas. Hvala, ker nas berete, z nami sodelujete ... Hvala, ker ste del 

Mosta. Mosta, ki povezuje. 

Navodila za pošiljanje prispev-
kov, fotografij in nagradne 
križanke 

Prispevke za glasilo Most oddajte na splet-
nem portalu mojaobčina.si, Občina Kanal ob 
Soči (http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-
soci). Zaželeno je, da besedila niso daljša od 
2000 znakov oziroma 1/2 strani A4 formata. 
V primeru, da so članki občutno daljši, si ure-
dniški odbor pridržuje pravico do krajšanja 
le-teh. Članki in fotografije morajo biti 
opremljeni z imenom avtorja. 
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primer-
ne resolucije (min. 300 dpi) in brez vodnega 
žiga, sicer niso ustrezne za tisk. 
Uredniški odbor glasila Most si pridržuje 
pravico odločanja, kateri prispevki bodo 
objavljeni v tiskani verziji in kateri ne. Vsi 
poslani prispevki pa bodo objavljeni na splet-
nem portalu mojaobcina.si/kanal-ob-soci. 
Rešeno nagradno križanko pošljite na naslov 
Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali 
po e-pošti na naslov mostkanal@gmail.com 
s pripisom "nagradna križanka", napišite tudi 
svoje ime, priimek in naslov. 
Imena nagrajencev bodo objavljena v nasled-
nji številki glasila Most. 

Uredništvo 

Maja Gerbec 

 
Novoletna voščila uredniškega odbora bralkam in bralcem Mosta 

 

Da bi bili prazniki toplina sredi mrzle zime, v letu, ki prihaja, pa zdravja, miru in izpolnitve 

vseh skritih in manj skritih želja. 

Anica Valentinčič 

 
Pred nami se zapisuje novo leto 2017. Nova pričakovanja, novi načrti, novi cilji ... Kaj nam 

bo prineslo? Marsikdaj ugotovimo, da so nas v življenju obogatili prav trenutki, ki so nas 

bremenili. Ko so minili, smo ravno zaradi njih postali močnejši in bolj zreli. Začnimo novo 

leto z zaupanjem v dobro in spoštovanjem do sebe in drugih. V poplavi besed okrog 

sebe prepoznajmo tiste najlepše in najbolj pozitivne. V sebi in ljudeh ob sebi iščimodo-

bro in ga med seboj delimo. Želim vam vesele božične in novoletne praznike in čim več 

zadovoljstva in modrih odločitev v prihajajočem letu. 

Irena Hočevar Križnič 

 
Naj bo novo leto kot sad dejanj in navdihujočih spominov, polno toplih presenečenj 

in novih znanj. Srečno. 

Mojca Perkon Kofol 

 

V sedemnajstem voščim spontanost, sanjskost, spokojnost, solidarnost, srčnost, srečo! 

Petra Paravan 

 

Naj bo leto 2017 drugačno. Ne obremenjujte se z mnenjem drugih, ne živite tako, 

da ugajate sosedu, pomagajte pomoči potrebnim, borite se za ljubezen, čuvajte svoje 

zdravje ... Bodite v novem letu drugačni, bodite še boljši. Ljubite, spoštujte, pomagajte, 

veselite se in uživajte življenje! Vse dobro v letu 2017! 

Maja Gerbec 
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Koledar dogodkov v občini Kanal ob Soči 
za leto 2017 
TIC Kanal je začel z zbiranjem podatkov o dogodkih za leto 2017, 
zato vse organizatorje dogodkov v občini Kanal ob Soči vabimo, da 
nam posredujete podatke o dejavnostih, ki jih boste organizirali v 
letu 2017. 

Podatke o dogodkih (naziv dogodka, datum in ura, lokacija, kon-
taktna oseba) zbira TIC z namenom objave na spletni strani ter za 
potrebe informiranja občanov, turistov in medijev. Dogodek, ki je 
objavljen na TIC-evi spletni strani, je hkrati na voljo tudi na občinski 
spletni strani ter na portalu www.mojaobcina.si (portal mojaob-
cina.si ima povezavo tudi na facebook stran).  

Podatke lahko vpišete tudi v tabelo, ki jo najdete na spletni strani 
www.tic-kanal.si, pod rubriko Novice. Lahko nam jih posredujte naj-
kasneje do petka, 13. januarja 2017, na naslov Občina Kanal ob Soči, 
TIC Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal, jih oddate osebno v TIC, Pionir-
ska 2, ali pošljete po e-pošti na naslov tic.kanal@siol.net.  

Zbrane podatke o dogodkih bomo vnesli v koledar dogodkov za 
leto 2017, ki ga boste prejeli vsi organizatorji v občini, turistične orga-
nizacije po Sloveniji, mediji …  

Če pride do sprememb podatkov o dogodkih, vas prosimo, da nas 
o tem sproti obveščate preko e-pošte ali telefona, da ne bi zaintere-
siranim posredovali napačnih informacij o dogodkih oz. bi bili napač-
ni podatki o dogodkih vidni na vseh omenjenih portalih.  

TIC Kanal  

Podpisana pogodba za ureditev filtra-
cije vode v Avčah 

V petek, 2. decembra, sta v sejni sobi Občine Kanal ob Soči župan 
Andrej Maffi in predsednik uprave ESOTECH, d. d., Marko Škoberne 
podpisala gradbeno pogodbo za ureditev filtracije vode v Avčah. Pro-
jekt obsega rekonstrukcijo objekta za pripravo pitne vode v Avčah in 
povezovalni vodovod do naselja Avče. Vrednost s pogodbo dogovor-
jenih del je 570.604,91 EUR (z DDV). Vsa dela, vključno s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja in trimesečnim spremljanjem delovanja 
(meritve kakovosti pitne vode) in predajo objekta naročniku, bodo 
zaključena do 15. oktobra 2017. Dela se bodo izvajala na podlagi pro-
jektne dokumentacije, ki jo je izdelala Klima 2000 d. o. o., strokovno-
tehnični nadzor nad izvedbo pa bo imel GH inžiniring d. o. o. 

Z ureditvijo filtracije vode v Avčah se bo s kakovostno pitno vodo 
oskrbovalo naselja Avče, Bodrež, Kanal, Morsko in Gorenja vas. 

Matejka Maver Pregelj 

Spoštovani občanke in občani! 
Vesel sem, da je za nami še eno uspešno leto. Proračun 

je bil zgodaj sprejet, zato smo lahko umirjeno delali preko 
celega leta. Sredstva so bila društvom pravočasno naka-
zana, kar je omogočilo njihovo nemoteno delovanje. Veli-
ko smo se ukvarjali s pripravo dokumentacije, da bomo 
lahko v letih 2017 in 2018 izpeljali večje projekte glede 
oskrbe z vodo. V letu, ki je pred nami, bomo v Desklah 
zgradili dnevni center za starejše. Odziv tistih, ki ga bodo 
potrebovali, je velik, zato pričakujem, da bomo na ta na-
čin razbremenili marsikoga, ki sedaj ne ve, kako poskrbeti 
za starejše osebe, ki potrebujejo nadzor in pomoč. Dogo-
vori z Zdravstvenim domom Nova Gorica obetajo dogra-
ditev in širitev zdravstvenega doma Deskle z novo fiziote-
rapijo. Končno so nas uslišali tudi na Direkciji RS za ceste v 
Ljubljani ter se lotili sanacije črnih točk, in sicer preplasti-
tve in ureditve površin in obnove ograj (proti Ligu, Ajba), 
temeljite obnove ceste v Rodežu, z razširitvijo ovinka in 
ureditvijo avtobusnih postajališč. Istočasno z ureditvijo 
ceste se bo uredilo tudi avtobusni postajališči, odcep v 
naselje Anhovo, most čez potok ter razširilo ovinek. Ob-
navlja se most v Plavah. Revidiran je projekt za izgradnjo 
pločnika v Globnem. Imamo tudi rešitev za ustavljanje 
avtobusov na cestišču. 

 
Spoštovani,  
v  novem letu nas torej čaka veliko izzivov, na katere 

smo pripravljeni. Imamo voljo in znanje, zato si želimo, da 
bi bili na javnih natečajih izbrani kakovostni izvajalci ter bi 
dela potekala nemoteno in kakovostno.  

Vsem  vam želim v letu 2017 veliko zdravja, osebne sreče 
in veliko uspehov na poslovni in osebni ravni. Želim si 
dobrega sodelovanja z vsemi, ki jim ni vseeno, v kakšni 
občini živimo. 

 
Vesel božič in srečno novo leto! 

Andrej Maffi, 
župan  
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Občina Kanal ob Soči 
na festivalu za tretje 
življenjsko obdobje 

Občina Kanal ob Soči se je tudi letos, na 
povabilo Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti RS, 
udeležila Festivala za tretje življenjsko 
obdobje, ki ga je organizirala Zveza druš-
tev upokojencev Slovenije s partnerji. 
Okrogle mize, ki jo je vodila Janja Romih z 
Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti RS, smo se 
udeležili s predstavitvijo dobrih praks na 
področju storitev socialnega varstva za 
starejše. 

"Festival za tretje življenjsko obdobje je 
edinstvena prireditev za starejše v Sloveni-
ji in največja tovrstna prireditev v Evropi. 
Je prostor povezovanja, izmenjave idej in 
ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, 
izboljšanju kakovosti življenja starejših in 
uresničevanju solidarnosti med generacija-
mi. Na festivalu lahko vsakdo najde zase 
zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje 
mnenje, najde nove poti k izboljšanju živ-
ljenja starejše generacije in tudi druge 
usmeri na to pot." Festival ustvarja pro-
stor za sodelovanje med generacijami, 
civilno družbo, prostovoljnimi organizaci-
jami, gospodarskimi, akademskimi in poli-
tičnimi sferami ter s tem po svojih močeh 
prispeva k trajnostnim medgeneracijskim 
rešitvam. Časovno in vsebinsko se festi-
val navezuje na 1. oktober, ki je mednaro-
dni dan starejših.  

Klara Golja  

Srečno za božič 

Občutek sreče v očeh. 

Kristalček, biser v prazničnih dneh. 

Sreča je tam … kje? 

Tam, kjer so dobri ljudje. 

Sreča je tam, 

kjer si doma. 

Sreča je tam, 

kjer so dobrota, 

zdravje, v srcu lepota. 

Za nas, za našo družino, 

prijatelje, znance, 

druge ljudi. 

Naj v srcu dehti. 

Nasmiha se nam 

z veseljem, upanjem 

tam, 

za vsakim vogalom, 

išče pot … kam? 

Naj božič zasije. 

Novo rojstvo hrepenenje vlije. 

Vam. 

Nam. 

Avtorji: člani skupine za samopomoč 

občine Kanal ob Soči  

Na Občini Kanal ob Soči potekajo že 
dobro leto in pol srečanja skupine za sa-
mopomoč. Skrb za oslabele starostnike, 
bolne in onemogle ljudi v veliki večini 
izvajajo neuradni oskrbovalci (svojci ...). 
Zahteve oskrbovanja lahko pripeljejo do 
različnih obremenitev, vključno s telesni-
mi, psihološkimi oz. čustvenimi, socialni-
mi in finančnimi. Zato ti ljudje potrebujejo 
podporo, znanje in pomoč. Vsak oskrbo-
valec je zagotovo najboljši primer prakse, 
ki jo lahko deli z drugim oskrbovalcem, in 
z izmenjavo izkušenj, spoznanj in obču-
tenj pripomore k boljšemu zdravju in po-
čutju. 

Medsebojni razgovori, izmenjava izku-
šenj, znanj, praks olajšajo reševanje raz-
ličnih položajev in omogočajo osvetlitev 
težav z različnih zornih kotov. Nemalo-
krat ljudem samo lastno prepričanje one-
mogoči premagati tudi najpreprostejše 
izzive. V skupini pa so prepričanja in stali-
šča zelo različna. Člani skupine so krasni 
ljudje, ki so svoja mnenja in izkustva pri-
pravljeni deliti z drugimi. Skupino podpira 
tudi Inštitut Antona Trstenjaka iz Ljublja-
ne, ki je v letu 2015 v okviru projekta Net-
Age pripravil kakovostno usposabljanje za 
neuradne oskrbovalce.  

Vabljeni, da se nam pridružite vsi z 
empatijo, željo po sodelovanju in pomoči 
drugim ter sebi. Pokličite na tel. št. 05 
398 12 18. 

Klara Golja 

Skupina za samopomoč za neuradne oskrbovan-
ce na Občini Kanal ob Soči 

Okrogle mize se je udeležila tudi predstavnica Občine Kanal ob Soči s predstavitvijo dobrih praks 
na področju storitev socialnega varstva za starejše v občini. 
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Občina Kanal ob Soči je sodelovala na 
konferenci kot primer dobre prakse pove-
zovanja deležnikov in predstavila po-
membne rezultate, ki smo jih dosegli s 
projektom Net-Age ter jih dosegamo tudi 
po končanem projektu. Še posebej po-
membno je, da so naše ugotovitve in 
prakse vključili tudi v strategijo dolgožive 
družbe. 

Na konferenci so bile predstavljene 
smernice odbora projekta AHA.si z vklju-
čenimi tremi ključnimi sektorji: Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti RS, Ministrstvo za zdravje 
RS in Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport RS.  

"Ohranjanje zdravega in aktivnega stara-
nja prebivalstva je eden od glavnih izzivov 
za evropsko družbo. Proračunske omejitve 
in demografske spremembe zahtevajo 
učinkovitejšo uporabo virov in celostnih 
politik. Cilj je poenostaviti in bolje določiti 

potrebe starejšega prebivalstva, omogočiti 
ljudem, da živijo zdravo in se vključujejo v 
družbeno in gospodarsko življenje. Po-
membno je uskladiti zdravstveni in socialni 
sektor in poiskati skupne ukrepe." 

Občina Kanal ob Soči kot primer dobre prakse 
medsektorskega sodelovanja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in EuroHealthNet sta letos organizirala štu-
dijski obisk predstavnikov strokovnjakov inštitutov za javno zdravje, članov mreže iz 
Poljske, Madžarske, Grčije, Nizozemske, Latvije in Velike Britanije (Škotske in Anglije) 
na temo reševanja demografskih izzivov v Sloveniji in priprave odzivov nanje. Temati-
ka konference je bila Sodelovanje med sektorji za zdravo in aktivno staranje . 

Udeležencem je bilo prikazano, kako se 
je v Sloveniji izvajal medsektorski projekt 
Aktivno in zdravo staranje, saj je Slovenija 
primer dobre prakse na tem področju v 
EU – predvsem glede vključevanja delež-
nikov. Prav tako je bilo izraženo zadovolj-
stvo s strani inštituta NIJZ, da so priporo-
čila, ki so bila skupaj pripravljena s pro-
jektnimi partnerji in deležniki, v praksi 
uporabljena v procesu priprave strategije 
dolgožive družbe. 

Klara Golja 



6  

 

Obrtniki in podjetniki, večinoma člani 
OOZ Nova Gorica, so 10. novembra odprli 
svoje poslovalnice ter dali na razpolago 
svoja znanja in izkušnje devetošolcem z 
namenom, da bi jim približali poklic, za 
katerega se odločajo. Namen je bil tudi 
razblinjanje nekaterih zakoreninjenih 
predstav o posameznih poklicih ter osnov-
nošolce motivirati za tiste poklice, za kate-
re primanjkuje dobrih kadrov in ki nudijo 
večjo možnost zaposlitve.  

Projekt Območne obrtno-podjetniške 
zbornice je podprlo vseh šest goriških 
občin, tudi Občina Kanal ob Soči. Dogodka 
so se iz kanalske občine udeležili učenci z 
Osnovne šole Kanal in Osnovne šole Des-
kle, ki so si ogledali predstavitev poklicev 
avtoserviser, frizer, grafik, vojak in snema-
lec oziroma montažer. 

Na splošno pa je bilo med skoraj tristo 
učenci, ki so se udeležili dogodka s kar 
dvanajstih goriških osnovnih šol, največ 
zanimanja za poklice kozmetik, računalni-

čar programer, TV-snemalec in montažer 
ter elektronik, najmanj pa za poklice zidar, 
slikopleskar, kamnosek, krovec in čevljar, 
za katere ni bilo prijavljenega niti enega 
učenca. Gre za deficitarne poklice, kjer 

Promocija poklicev za devetošolce osnovnih šol 
na Goriškem 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je letos že sedmo leto zapored 
organizirala dogodek Promocija poklicev in s tem poskušala olajšati pomembno odlo-
čitev, ki čaka učence devetih razredov osnovnih šol o tem, kje nadaljevati šolanje. 

zaznavamo razkorak med številom raz-
položljivih kadrov in povpraševanjem 
delodajalcev, kar ima lahko na dolgi rok 
tudi večje posledice v smislu izginjanja 
določenih znanj in spretnosti ali celo do-
ločenih poklicev. Tudi to je razlog, da si 
bo OOZ Nova Gorica v prihodnje še na-
prej prizadevala, da bo v sodelovanju z 
osnovnimi šolami in občinami promovira-
la poklice med mladimi, ki se odločajo za 
svojo poklicno pot. 

Tina Gerbec, direktorica OOZ Nova Gorica  

95. obletnica družbe 
Salonit Anhovo 

Po petletnem premoru smo 15. septem-
bra, ravno na praznik tovarne, ponovno 
obudili srečanje naših upokojencev in za-
poslenih ter prireditev poimenovali 51 . 
obletnica družbe Salonit Anhovo s sloga-
nom Gradnji dajemo kakovost že 51  let. 
Prireditve se je udeležilo okrog 900 po-
vabljenih upokojencev, gostov in zaposle-
nih iz družbe Salonit Anhovo. 

Dan smo organizirali tako, da se je del 
dogajanja začel že dopoldne z ogledi kam-
noloma Lastivnica, proizvodnje cementa 
vključno z novo investicijo v doziranje 3D 
odpadkov in vzponom na izmenjevalnik 
toplote ter laboratorija in nove upravne 
stavbe. 

Glavni del prireditve se je začel z dobro-
došlico Pihalnega orkestra Salonit Anho-
vo, ki je pričaral veselo vzdušje že ob pri-
hodu. Zaradi toplega popoldneva je dobro 
sedla tudi pijača dobrodošlice, ki je bila 
primerno ohlajena. Pomagale so jo deliti 
punce iz Športnega twirling kluba Deskle 
ter fantje iz Odbojkarskega kluba Salonit 
Anhovo-Kanal. 

V začetek prireditve nas je popeljal skup-
ni nastop Pihalnega orkestra Salonit An-

hovo in Športnega twirling kluba Deskle. 
Zvrstili so se nastopi lokalnih društev ter 
klubov iz Nove Gorice. Tudi osnovni šoli 
Deskle ter Kanal sta popestrili prireditev z 
razstavo fotografij. Vsi nastopi so bili mla-
dostno obarvani in nabiti z energijo. Višek 
celotnega dogajanja pa sta bila Marija in 
Bonifacij iz priznane slovenske serije Ena 
žlahtna štorija. 

Predsednik uprave Julijan Fortunat je 
udeležence v uvodnem nagovoru pozdra-
vil in čestital ob pomembnem prazniku 
podjetja. Prav tako je udeležence pozdra-
vil tudi župan občine Kanal ob Soči Andrej 
Maffi. Veseli smo, da se je tudi večji del 

predstavnikov lokalnih skupnosti odzval 
povabilu. Vsak udeleženec je ob odhodu 
prejel tudi praktično darilo. 

Izjave obiskovalcev nam kažejo, da so 
bili zelo zadovoljni, ker nadaljujemo s taki-
mi srečanji. Veliko jim pomeni to, da lahko 
še pridejo v tovarno, vidijo kaj je novega, 
se srečajo s svojimi nekdanjimi sodelavci, 
drugimi upokojenci in z ostalimi zaposleni-
mi, poklepetajo in se skupaj poveselijo. 
Veseli nas, da so udeleženci odhajali vese-
lih in zadovoljnih obrazov in da komaj ča-
kajo ponovnega snidenja v družbi Salonit 
Anhovo. 

Salonit Anhovo, d. d. 
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Obisk starejših v Domu upokojen-
cev Podbrdo, enota Petrovo Brdo 

Takoj po končani sveti maši v nedeljo, 16. oktobra, se je nekaj 
članic Karitas Kanal odpravilo v župnišče, da so pripravile pri-
boljške (obložene kruhke) za oskrbovance doma upokojencev 
na Petrovem Brdu. Letos smo že štirinajstič po vrsti obiskali ta 
oddaljeni dom, ki stoji na lepem pobočju med Primorsko in Go-
renjsko. Pot do njega vodi skozi Baško grapo. V njem prebivajo 
mlajše in starejše osebe, ki imajo posebne potrebe, zato so še 
toliko bolj veseli, če se kdo spomni na njih. Trenutno tam ni 
nobenega oskrbovanca iz naše občine, vendar jih vseeno obi-
skujemo. Vedno so zelo veseli našega obiska, saj jim popestri-
mo nedeljsko popoldne ne samo z obiskom, ampak tudi s pogo-
stitvijo in glasbo. Poleg članic Karitas in našega župnika Aleša 
Rupnika gre vedno z nami tudi harmonikar – brez njega pač ni 
pravega vzdušja. Letos se nam je pridružil osmošolec iz Kanala, 
Jakob Ipavec. Ob zvokih harmonike so se zelo veselili in ne 
samo plesali, ampak tudi peli. 

Upamo, da bomo nadaljevali tradicijo, in se že veselimo na-
slednjega obiska teh starejših ljudi, saj kakor vsak človek potre-

bujejo malo pozornosti, veselja, topline in nasmeha, ki jih pričara-
mo s svojim obiskom. 

Besedilo in fotografija: Diana Breščak  

Srečanje zakonskih jubilantov iz žup-
nije Kanal 

Na dan pred zahvalno nedeljo, in sicer v soboto, 5. novembra, so 
tudi letos članice Karitas Kanal skupaj z našim župnikom Alešem 
Rupnikom organizirale že 10. srečanje zakonskih jubilantov naše 
župnije. Posebno so bili z vabilom povabljeni k sveti maši vsi zakon-
ski pari, ki praznujejo svoj jubilej, in sicer več kot 5, 10, 15, do 55 let 
skupnega življenja. Pri tej sveti maši je bila cerkev okrašena s pridel-
ki zemlje. Kljub zelo slabemu vremenu se je srečanja udeležilo kar 
nekaj parov ter posameznikov. Najprej je potekala sveta maša, med 
katero so prejeli osebno (tiskano) zakonsko prisego, dano ob skle-
nitvi zakonske zveze. Po skupinski fotografiji z župnikom so sreča-
nje nadaljevali v prostorih župnišča s skromno pogostitvijo in pogo-
vorom. Tudi letos so jubilanti prejeli spominek. 

Srečanje je bilo na ta dan z namenom, da se zahvalimo ne samo za 
to, kar nam daje narava, ampak tudi zato, da imamo še vedno ob 
sebi zakonskega partnerja, da imamo družino, dobre prijatelje in 
sosede, ki nam v stiski pomagajo, ter da imamo tudi druge dobrine.  

Besedilo in fotografija: Diana Breščak  

Večer folklore in dobrodelnosti 
v obeh Goricah 

Na prireditvi Goriške območne Karitas, ki je 14. oktobra v 
Novi Gorici pripravila 4. koncert Goriška dlan, smo nastopili 
tudi kalski folklorniki. Z veseljem smo se odzvali klicu dobro-
delnosti in skupaj z znanimi glasbeniki, pevci, plesalci in igral-
ci sooblikovali kulturni program v športni dvorani OŠ Milojke 
Štrukelj. Z odrsko postavitvijo Na kalskem berjarju smo nav-
dušili množico gledalcev, ki so se prireditve udeležili in se 
odločili darovati svoj prispevek za ljudi v stiski. Celoten izku-
piček prireditve, zbralo se je 7.650 evrov, je namenjen pomo-
či potrebnim družinam in posameznikom ter otrokom.  

V soboto, 15. oktobra, pa smo se v kalskih "tahmašnih" 
oblekah zavrteli na odru Kulturnega doma Gorica. Na priredi-
tvi z naslovom Zaplešimo na placi – minilo sto je let in več smo 
folklorno dejavnost predstavili zamejcem v Italiji. Družili smo 
se in sodelovali z žensko vokalno skupino Vogrinke ter FS 
Vipava, FS Borjač iz Sežane in FS Na placi iz Šempetra, pobu-
dnico večera folklore in ljudskega petja. 

Darja Rijavec  

Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom  
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15. spominski pohod na Globočak 
Lepo število pohodnikov se je v nedeljo, 23. oktobra, povzpelo 

na Globočak. Tam so še zmeraj vidne ostaline 1. svetovne vojne. 
Sveto mašo je na vrhu daroval vojaški kaplan g. Milan Pregelj. Po-
zdravni nagovor je imel David Erik Pipan iz Društva soška fronta. 
Govoril je o slovenskem planinskem polku, ki je hodil ob slovensko
-laški narodni meji. Povedal je tudi, kako je polk zadnji mesec pred 
vojno šel visoko v vas Srednje pod Globočak tik ob meji z Idrijco. 
Tam je ostal več tednov. Ljudje so vojake imeli radi. Veseli so bili, 
saj se niso bali 
Lahov, ker je bilo 
ob meji veliko 
slovenskih fan-
tov. Sovražniku 
pa je bil ravno na 
tem kraju pov-
zročen najhujši 
udarec, tako da 
je moral zbežati 
nazaj v Italijo. 

Na prireditvi so 
sodelovali tudi: 
oktet Simon Gre-
gorčič iz Kobari-
da pod vod-
stvom Mateja Kavčiča, predstavniki OZVVS Kanal, Društvo soška 
fronta Nova Gorica, Društvo IR 87 Solkan, skupina Plotone Storico 
Puniti iz Benečije, Društvo generala Borojeviča iz Tolmina. Vojaki 
so bili oblečeni v uniforme iz prve svetovne vojne. 

Na koncu pa smo se vsi dobili v domu Mihaela 
Gabrijelčiča na Srednjem. Tam nam je društvo 
Žbrinca iz Opatjega sela prikazalo, kako so opatje-
selske žene šle v begunstvo. Pokazali so, kako so 
ženske skupaj z otroci in ostarelimi starši šle kot 
begunke na Češko, kako so tam živeli in se po več 
letih spet vrnili domov v porušeno vas. 

Pohod na Globočak je bil posvečen 100. obletnici prve svetovne 
vojne. 

Dora Ravnik, fotografiji: Miran Melink  

Kostanjev piknik 
V soboto, 29. oktobra, smo taborniki priredili tradicionalni kosta-

njev piknik. Mlajši MČ-ji so odšli na sprehod, poiskali kostanj in ga 
nabrali. Starejši GG-ji so postavili taborni ogenj. Vsi skupaj smo na-
redili čarovniške metle, buče, okrasili prostor s strahci in duhci in si 
poslikali obraze. V poznih popoldanskih urah so se nam pridružili še 
starši in drugi krajani. Naši kuharji so nam pripravili odlično pašto in 
slasten pečen kostanj. Da je bil večer še bolj taborniški, smo se 
ogreli ob kresu in pekli tvist. 

Taborniki rodu Odporne želve  

Pet najlepših buč 
V soboto, 29. oktobra, sta na tržnici potekala delavnica na 

temo noč čarovnic (izvajalec VDC Nova Gorica) in tekmova-
nje za najlepšo bučo. 

Delavnico je obiskalo kar nekaj otrok, ki so s svojimi idejami 
okrasili male bučke in izdelali izvirne duhce. Ljudje so prinesli 
različno velike, težke in lepe buče. Nabralo se je kar nekaj 
buč, med njimi tudi tri, ki so presegle težo 50 kg. Pobudniki 
tekmovanja so sestavili tričlansko neodvisno komisijo. Ta se 
je odločila za točkovanje in tako so določili prvih pet najlep-
ših buč. Prve tri so prejele glavno nagrado, drugi dve pa tola-
žilno. Vse buče so bile po svoje zanimive, tako da komisija ni 
imela lahkega dela. 

Besedilo in fotografija: Andreja Seljak  
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Taborniška srečanja 
Taborniki se na tedenskih srečanjih 

učimo prve pomoči, kuhamo pogačke 
za ptičke, izdelujemo eko ptičje hiške, 
postavljamo bivake ... Skratka nikoli 
nam ni dolgčas. 

Vsako leto 15. septembra župljani poča-
stimo spomin na ubitega duhovnika. Zbe-
remo se pred cerkvijo in z molitvijo rožne-
ga venca in križevega pota nadaljujemo 
pot po bregu do znamenja – križa, ki je 
postavljen na kraju, kjer so našli njegovo 
truplo. Tudi letos je bilo tako. Sveto mašo 
za pokojnega duhovnika je daroval g. Si-
mon Vendramin. Kljub temnim oblakom 
smo se po maši v molitvi odpravili proti 
križu in tam zmolili tudi za odpuščanje 
krvnikom. Tako pri sveti daritvi kot križe-
vem potu je bilo veliko Izidorjevih soro-
dnikov.  

V soboto, 17. septembra 2016, pa je bila 
slovesna spominska sveta maša ob 70-
letnici smrti župnika Izidorja Zavadlava. 
Ob somaševanju šestih duhovnikov je 
mašo vodil domači župnik g. Simon Ven-
dramin, združeno sta zapela domači zbor 
in cerkveni zbor iz Marijinega Celja, kot 

Spominska slovesnost ob 70-letnici smrti župni-
ka Izidorja Zavadlava 
Zgodilo se je 15. septembra 1946, ko je bil na poti iz Marijinega Celja proti domači žup-
niji umorjen gorenjepoljski župnik Izidor Zavadlav. V župniji Gorenje Polje je pustil ve-
lik pečat in še danes se ljudje z grenkobo spominjajo tistega krutega obdobja. Ob 50-
letnici njegove smrti so med cerkvijo in pokopališčem postavili spomenik, delo arhi-
tekta Jožeta Marinka. Leta 1996 je župnijo Gorenje Polje upravljal g. Bogdan Špacapan, 
ki je bil glavni pobudnik, da se ohrani spomin na pokojnega Izidorja. Ob tej priložnosti 
je izdal knjigo Na braniku resnice, ki govori o življenju in smrti pokojnega Izidorja Zava-
dlava, borca proti fašizmu, nacizmu in komunizmu.  

pred 20 leti. Ob koncu maše se je vsem 
zahvalil župan občine Kanal ob Soči An-
drej Maffi, ki je tudi naš župljan, in k be-
sedi povabil zgodovinarja dr. Renata Pod-
bersiča ml. Renato Podbersič prihaja iz 
Vrtojbe, kraja, kjer se je rodil in je poko-
pan Izidor Zavadlav. Z lepo tekočo bese-
do nam je orisal zgodovinski okvir časa, v 
katerem je živel in deloval pokojni žup-
nik, in prikazal prelomne dogodke, ki so 
pripeljali do krutega zločina. Poudaril je, 
da je prav, da se spominjamo tudi žalost-
nih dogodkov iz svoje zgodovine, zato da 
nam bodo v opomin: "Nikoli več naj se ne 
zgodi smrt iz takih ali drugačnih ideoloških 
nazorov." 

Marta Bitežnik, foto: Marko Maffi  

dr. Renato Podbersič ml. 

Fotografije: Taborniki rodu Odporne želve 



10  

 

Hitra pomoč rešuje 
življenje 

V Kalu nad Kanalom smo 19. oktobra na 
krajši slovesnosti predali namenu defibri-
lator, ki je svoj prostor našel na pročelju 
večnamenskega objekta v vasi. 

Na pobudo sveta krajevne skupnosti so 
nakup omogočili: KD Folklorna skupina 
Kal nad Kanalom, Turistično društvo Kal 
nad Kanalom in donatorji Andrej Močnik 
s. p., Colavini Bruno, Cristofoli Damjan s. 
p., Iztok Šuligoj s. p., Kmetijska trgovina 
Miro Vončina s. p., Kolmančič Vladimir s. 
p., Lizart Elza Pavšič s. p., Servisiranje 
Česnik Uroš s. p., Šuligoj Primož s. p. in 
Tehnični inženiring Simon Konjedic s. p., 
vsi iz Kala nad Kanalom. Poleg njih so 
sredstva za nakup prispevali še Lovska 
družina Čepovan, MMG d. o. o., SENG d. o. 
o. in SGG Tolmin d. d. ter Občina Kanal ob 
Soči, ki se zaveda, kako pomembna je 
hitra pomoč pri reševanju življenja v kra-
jih, ki so od najbližjih zdravstvenih usta-
nov oddaljeni. 

Ker naša krajevna skupnost vključuje več 
zaselkov, ki so raztreseni po okoliških hri-
bih, so se člani Agrarne skupnosti Kal nad 
Kanalom odločili, da zagotovijo sredstva 
za nakup dodatnega defibrilatorja, ki bo v 
primeru potrebe dostopen na Vrhavču.  

Vsem, ki so omogočili, da smo v letu, ko 
Rdeči križ obeležuje 150-letnico ustanovi-
tve, tudi v Kalu nad Kanalom predali na-
menu prepotrebna aparata, se iskreno 
zahvaljujemo.  

Slovesnost ob predaji je potekala le tri 
dni po 16. oktobru, ki je proglašen za 
evropski dan oživljanja. Po pozdravnih 
nagovorih predsednika krajevne skupno-
sti Radovana Konjedica in svetnika Bruna 
Colavinija, ki sta donatorjem izročila 
pisne zahvale, sta nekaj besed o pomenu 
naše pridobitve povedala tudi župan An-
drej Maffi in predsednik Območnega 
združenja Rdečega križa Nova Gorica go-
spod Dušan Ambrožič. Prostovoljka Nata-
lija Mozetič pa je prikazala temeljni po-
stopek oživljanja in uporabo defibrilatorja. 
Zanimanje vaščanov je bilo veliko in po 
praktičnem preizkusu večine udeležencev 

je sledila ugotovitev, da za reševanje živ-
ljenja potrebuješ tudi veliko fizične moči. 
Naša želja je, da bi oba aparata lepo poči-
vala v svojih omaricah in da ne bi bilo po-
trebe po tem, da ju zapustita. Ker pa do-
godkov ne moremo predvideti, je prav, da 
je čim več krajanov seznanjenih, kako se 
defibrilator uporablja. Saj je zadovoljstvo 
ob tem, ko nekomu rešiš življenje, nepre-
cenljivo. 

Alenka Hvala 

V nedeljo, 27. novembra, je potekala v 
športni dvorani v Kanalu svečanost, na 
kateri smo obeležili spomin na ustanovni 
zbor Osvobodilne fronte za Kanalsko, ki je 
bil pred 75 leti na Kračicah. Takratni zbor 
je vodil narodni heroj Anton Velušček Ma-
tevž, po katerem je bila pred leti poime-
novana tudi osnovna šola v Kanalu. Danes 
praznuje v spomin na te dogodke svoj 
praznik Krajevna skupnost Kanal. Priredi-
tve se je udeležilo več kot sedemsto ude-
ležencev. Posebej svečan ton je dogodku 
dala prisotnost šestdesetih praporščakov. 
V programu so sodelovali učenci Osnovne 
šole Kanal, Gledališko društvo Kontrada, 
Kulturno zgodovinsko društvo Triglav, 
pevka Marjetka Popovski in Tržaški parti-
zanski zbor Pinko Tomažič iz Trsta. Slav-
nostni govornik je bil gospod Milan 
Kučan, prvi predsednik Republike Slove-
nije. 

Klelija Dolenc 

Spomin na ustanovni zbor Osvobodilne fronte za Kanalsko 
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Po uvodni slovenski himni, ki jo je zapel kvartet Qartos iz Levpe, je 
prisotne nagovoril predsednik KS Kanal Ivan Križnič. Poudaril je, da 
so v tem letu poleg naložbenih in vzdrževalnih del največjo pozor-
nost posvetili urejanju Kanala in okoliških naselij. Zahvalil se je vsem 
društvom in prostovoljcem. Ti so čistilne akcije in urejanje gredic ter 
drugih, ravno tako vidnih kotičkov začeli že zgodaj spomladi, tako 
da je kraj z okolico zacvetel v svoji lepoti. Meni, da je urejenost nase-
lja eden glavnih dejavnikov, da se je turizem v kraju močno povečal. 
Zahvalil se je vsem krajanom za njihovo delovanje na različnih po-
dročjih kulture, športa, izobraževanja … Skupnost po njegovem 
mnenju ne bi bila to, če vse dejavnosti ne bi bogatile kraja, v kate-
rem živimo. Pohvalil je vse prostovoljce in njihovo nesebično skrb za 
ostarele in onemogle ter vse, ki so potrebni pomoči. 

Ivan Križnič je nato podelil priznanja KS Kanal. Za leto 2016 je po 
sklepu Sveta KS priznanje prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Ka-
nal za prizadevno delo na področju zaščite in reševanja. Letos pa so 
člani društva poleg požrtvovalnega opravljanja teh dejavnosti sode-
lovali v čistilni akciji in očistili zidove v Kanalu. Kot posameznika sta 
prejela priznanje Boris Jakončič in Slavko Brezavšček, ki s prosto-
voljnim delom in dejavnostjo v več društvih prispevata k urejenosti 
in prepoznavnosti kraja. 

Prireditev, ki jo je povezovala Katarina Jerončič, se je prepletala z 
revijo pevskih zborov in skupin občine Kanal ob Soči. Organiziralo jo 
je Turistično društvo Kanal. Na reviji so se predstavili različni pevski 
sestavi. Pester program prireditve dokazuje, da je veselje do petja 
skupno vsem generacijam. Tako sta zapela zbora osnovnih šol, in 
sicer Mladinski pevski zbor OŠ Deskle, ki ga vodi Mojca Maver Pod-
bersič, in Otroški pevski zbor OŠ Kanal pod vodstvom Mojce Jeron-
čič. Predstavila sta se dva ženska sestava. Pod vodstvom Mojce 
Jerončič je zapel Ženski pevski zbor OŠ Kanal, Metoda Humar pa 
vodi skupino Liška dekleta. V občini Kanal ob Soči sta zelo dejavna 
moška pevska zbora Moški pevski zbor Kazimir Nanut, katerega 
pevovodja je že dolga leta Klemen Nanut, in Moški zbor Lig pod 
vodstvom Aleša Rupnika. Oba zbora sta zapela del svojega reperto-
arja. Na koncu je ubrano zapel še najštevilčnejši Mešani pevski zbor 

Krajevna skupnost Kanal svoj praznik 
združila z revijo pevskih zborov 
Letos je praznovanje krajevnega praznika KS Kanal potekalo v so-
boto, 26. novembra, s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim kraja-
nom in občinsko revijo pevskih zborov. Revijo je že četrto leto 
organiziralo Turistično društvo Kanal. 

Jože Srebrnič s pevovodjo Adelo Jerončič. Pevce je na klavirju 
spremljala Mirjam Furlan. 

Po zaključku prireditve so si obiskovalci v preddverju dvora-
ne lahko ogledali del razstave slik učencev OŠ Kanal na temo 
Svet, v katerem želim živeti, ki so jo pripravili ob Tednu otroka. 

Irena Hočevar Križnič, fotografije: Borut Jurca  

Prejemnika priznanja Boris Jakončič in Slavko Brezavšček  
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Okrepčevalnica Britof 
je spet odprta 
V malo odročno vasico Britof na robu 
kanalske občine se spet vrača živahnejši 
utrip, saj je družina Kumar iz Goriških brd 
v stari vojaški stražarnici odprla vrata 
okrepčevalnice. Gostilna, ki je bila pred 
leti dobro poznana in priljubljena med 
gosti iz domačih in tujih krajev, je tako 
spet oživela. 

Dan odprtja okrepčevalnice je bil gotovo 
najbolj poseben prav za gostilničarko Kar-
men, saj se ji je tako izpolnila dolgoletna 
želja. Sama pravi, da je že kar nekaj let od 
tega, kar je prihajala v to gostilno in tu 
občudovala pokrajino ter ljudi v teh krajih. 
Že takrat je sanjala o lastnem prostoru, 
gostilnici, morda celo restavraciji ali le 
baru. Marsikje je iskala tak prostor in ga 
na koncu našla prav tu v Britofu. Skoraj 
leto dni se je skupaj s svojo družino trudila 
vrniti domačnost in toplino zapuščeni 

stražarnici, na začetku novembra pa je 
lahko skupaj z možem in hčerkama prvič 
odprla svoja vrata gostom. 

Na dan odprtja je bila gostilna polna do 
zadnjega kotička. Najprej je potekal kra-
tek kulturni program ob druženju. Svoj 
pečat sta mu s spodbudnimi besedami 
dala župan občine Kanal ob Soči Andrej 
Maffi ter župan občine Brda Franc Mužič, 
s pesmijo pa so ga popestrili pevci moške-

ga pevskega zbora Kazimir Nanut iz Kana-
la. Pred vstopom v lokal sta sledili še reza-
nje traku in razkritje napisa, bogato oblo-
žene mize in polni kozarci pa so pomagali, 
da se je veselje nadaljevalo pozno v noč. 

Vrata okrepčevalnice so zdaj že ves me-
sec odprta vsem, ki si tu zaželijo postanka, 
okrepčila ali le druženja. Od četrtka do 
nedelje lahko gostje izbirajo med različni-
mi jedmi, od tistih vsakdanjih do domačih, 

kot so divjačinski golaž s po-
lento, frtalja, frika ter tako 
priljubljeni štruklji iz Britofa. 
Prijazna postrežba vse le še 
izboljša. Naj tako ostane še 
dolgo, dolgo. 
Srečno, Okrepčevalnica Britof! 
Naj tvoji gostje radi pridejo, 
zadovoljni odidejo in se še raje 
vračajo! 

Urška Humar Bajt, 

fotografija: Andrej Colja   

Tudi v letu 2016 smo poskrbeli za doga-
janje na železniški postaji Kanal ob priho-
dih muzejskega vlaka. Vsakokrat je bila za 
potnike na ogled muzejska zbirka pred-
metov iz prve svetovne vojne in arheolo-
ških najdb zbiratelja Zorana Šuligoja. In-
formator je nudil promocijski material 
občine in informacije o turistični ponudbi 
občine. Lokalni ponudniki pa so nudili 
potnikom možnost nakupa lokalnih izdel-
kov in pridelkov. S svojo ponudbo so se 
ob prihodih vlaka predstavili Okrepčeval-
nica Rafaelo iz Kanala (sladice), Irma Se-
ljak iz Seniškega Brega (med), Vesna Veli-
šček z zeliščnimi sobami iz Plavi, Karmen 
in Ivan Velišček iz Plavi (kvačkani in leseni 
izdelki), Sirarnica Karmen iz Kanala, Alen-
ka Gololičič iz Kanala (keramika, namazi, 
čaji), Darja Žorž iz Kanala (keramika) in 

Ivana Beridan iz Seniškega Brega 
(suhomesnati izdelki). Na vsakem postan-
ku so za prijetno vzdušje potnikov poskr-
beli: Andreja Seljak na električni klaviaturi 
in harmoniki, Laura Nanut in Ema Križnič 
na flavti, vrtec Osnovne šole Kanal, otro-
ški pevski zbor Osnovne šole Deskle, mla-
di harmonikarji iz občine Kanal ob Soči in 
Hana na harmoniki. Od 20. avgusta 2016 
dalje je bila na ogled tudi razstava Ob Soči 
1915–1917, območje Kanala ob Soči v času 
soške fronte, ki jo je Občina Kanal ob Soči v 
sodelovanju s Fundacijo Poti miru iz Koba-
rida uredila v info točki na železniški po-
staji. Razstava bo na ogled tudi v letu 2017 
ob vsakem prihodu muzejskega vlaka v 
Kanal med 10. in 12. uro oz. po dogovoru 
na telefonu (05) 39 81 213. 

 

Predstavitev turistične ponudbe občine 
Kanal ob Soči ob prihodih muzejskega vlaka 

Zahvaljujemo se nastopajočim, lokalnim 
ponudnikom in vsem, ki ste se trudili za 
popestritev postankov vlaka v Kanalu in 
promocijo občine. Pred novo sezono 
prihodov vlakov v letu 2017 pa se bomo 
ponovno sestali s predstavnikom organi-
zatorja izletov z muzejskim vlakom, pod-
jetjem ABC rent a car in turizem d. o. o., s 
katerim se bomo dogovorili za nadaljnje 
sodelovanje. 

Nika Testen, TIC Kanal, 

foto: Damijan Simčič 
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Kolesarjenje po kolesarski stezi 
proti Solkanu 

V sredo, 12. oktobra, se nas je skupinica kolesark zbrala 
pred medgeneracijskim centrom v Desklah. Odpravile smo se 
proti kolesarski stezi v Prilesju in vmes naletele na veliko 
"ovir" — srečevale smo prijatelje in prijateljice, s katerimi 
smo brusile jezike. Kolesarska in sprehajalna pot na desni 
strani Soče je zares nekaj čudovitega. Občudovale smo odse-
ve jesenskih barv dreves v zelenomodri reki, pogled pa je 
dopolnil veslač sredi struge. Nekaj desetodstotnih vzponov 
so nekatere zmogle premagati na kolesu, druge pa peš ob 
njem. Za dodatno energijo smo si na urejeni klopci in mizi 
privoščile malico. Pred seboj smo ugledale oba solkanska 
mostova, povzpele smo se do sabotinske ceste in se spustile 
v Solkan. Po isti poti smo se vračale in prispele v Plave, kjer 
smo z zanimanjem opazovale prenavljanje mostu, ki bo kma-
lu spet prevozen. Zadovoljne smo se vrnile v Deskle. 

Besedilo in fotografija: Mirjam Morenčič 

Medgeneracijski pohod v Desklah 
V torek, 1. oktobra, zjutraj, smo se none in nonoti zbrali pred 

šolo in vrtcem v Desklah. Vnuki in vnukinje so nas prijeli za roke in 
podali smo se proti taborniškemu prostoru. Prvošolčki in večji 
"vrtičkarji" so izbrali daljšo pot, mlajši pa krajšo, zato smo slednji 
prvi prišli na cilj. Prednost smo izkoristili za pesem in sladkanje z 
jabolčnim pecivom in čajem. Veselje se je nadaljevalo, ko se nam 
je pridružila večja skupina. Za nas starejše je takšno druženje ne-
kaj čudovitega, da lahko opazujemo svoje vnuke med sošolci in 
prijatelji ter njihovimi vzgojitelji in učitelji. Preživeli smo res lep 
dopoldan. 

Mirjam Morenčič, foto: arhiv DU Deskle 

Simbioza giba 2016  v občini Kanal ob Soči 

12. vzpon na Kambreško 
Kambreško je majhna vasica, ki šteje vsega 

skupaj 100 prebivalcev. S fontano iz davnega 
leta 1916 ter zbiralnikom vode iz 1. svetovne 
vojne, ki ga uporabljajo še danes, je zanimiva 
za turiste, domačine, ki radi tja zahajajo peš, 
in tudi kolesarje. Slednji so se letos že dva-
najstič vzpeli v to 541 m nadmorske višine 
visoko vas. Športno rekreativno društvo Dob-
lar je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Ročinj - Doblar 1. oktobra letos že dvanajstič 
zapored organiziralo vzpon na Kambreško. 
Vzpona se je udeležilo kar 40 kolesarjev, dolg 
je bil 4,5 km, z višinsko razliko 342 m. Čeprav 
sam vzpon ni bil tekmovalnega značaja, pa 
gre vseeno omeniti odličen čas, ki ga je dose-
gel zmagovalec, ki je dobre štiri kilometre 
nenehnega vzpona premagal v borih 16 minu-
tah in 15 sekundah. Tako začetek kot zaklju-
ček sta bila pred oz. v domu Valentina Staniča 
v Ročinju. Zaključku je sledila podelitev spo-
minskih majic, ki jih vsako leto posebej za to 
priložnost oblikuje Gabrijel Ipavec, ki se mu 

ob tej priložnosti tudi posebej zahvaljujemo. Ker vemo, da prazna vreča težko stoji 
sama pokonci, je bilo poskrbljeno tudi za to, da so bili želodčki siti. Udeleženci so se 
lahko okrepčali z odličnim pasuljem, ki je nastal izpod pridnih rok kuharja Vasje Berni-
ka, ki se mu prav tako iskreno zahvaljujemo. 12. vzpon je minil ob lepem vremenu in 
v dobri družbi. Z mislimi smo že pri 13. vzponu, na katerega ste že sedaj vljudno vab-
ljeni. 

Maja Gerbec 
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Tince na odru Festivala 
za tretje življenjsko 
obdobje 

Plesalke plesne skupine Tince iz Deskel 
so tudi letos sodelovale na Festivalu za 
tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), ki je pote-
kal od 28. do 30. septembra v Cankarje-
vem domu v Ljubljani. Plesale so pred 
kratkim naučeno plesno točko Mačke, 
mentorica in koreografinja plesne skupine 
je Kristina Fabjan iz Plesnega kluba Kreart. 
Njihov energičen in zanimiv nastop so v 
sredo, 28. septembra, opazili tudi novinar-
ji televizije Kanal A in plesno skupino smo 
lahko videli in poslušali v informativni od-
daji Svet na Kanalu A. 

F3ŽO je edinstvena prireditev za starejše 
v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v 
Evropi, je prostor povezovanja, izmenjave 
idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu 
staranju, izboljšanju kakovosti življenja 
starejših in uresničevanju solidarnosti med 
generacijami. Na festivalu lahko vsakdo 
najde zase zanimive vsebine in načine, da 
izrazi svoje mnenje, najde nove poti k iz-
boljšanju življenja starejše generacije in 
tudi druge usmeri na to pot. Festival 
ustvarja prostor za sodelovanje med ge-

neracijami, civilno družbo, prostovoljnimi 
organizacijami, gospodarskimi, akadem-
skimi in političnimi sferami ter s tem po 
svojih močeh prispeva k trajnostnim med-
generacijskim rešitvam. Vsako leto festival 
tako odpre vrata medgeneracijskemu so-
žitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej ter se 
časovno in vsebinsko navezuje na 1. okto-

ber, ki je mednarodni dan starejših. 
Plesalke so se iz Ljubljane vrnile polne 

lepih vtisov in zavedanja, da so tudi one 
prispevale kamenček v mozaik te edin-
stvene prireditve.  

Plesno kulturni klub Tince 

Namen dogodka je bil poiskati rešitve 
za dolgotrajno oskrbo na lokalni ravni za 
starejše in invalide. Izhodišče srečanja so 
predstavljali izzivi, ki jih navaja projekt 
AHA.si na področju dolgotrajne oskrbe: 
Kako povezati izvajalce in njihove storitve 
ter prejemke v enovit sistem, ki bo zago-

tavljal večjo preglednost in kakovost? 
Kako zagotoviti enake možnosti dostopa 
do pomoči vsem, ki jo potrebujejo 
(uporabniki trenutno nimajo enakoprav-
nega položaja, nekateri so iz sistema celo 
izključeni) in kako zagotoviti enakoprav-
ne pogoje uveljavljanja pravic? Kako 

uskladiti oz. poe-
notiti socialne in 
zdravstvene 
storitve oziroma 
izvajalce obeh 
teh dejavnosti? 
Kako v sistem v 
večji meri vključi-
ti neuradno 
oskrbo in kako 
neuradnim oskr-
bovalcem zago-
toviti večjo pod-
poro? Kako za-
gotoviti ustre-
zen in učinkovit 
ter finančno 

2. regijsko srečanje Izzivi staranja v goriški regiji 
Občina Kanal ob Soči se je udeležila 2. regijskega srečanja Izzivi staranja v goriški regi-
ji, ki je potekalo 10. novembra v Občini Miren - Kostanjevica v sodelovanju z Nacional-
nim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Nova Gorica. 

vzdržen sistem financiranja dolgotrajne 
oskrbe (številne študije kažejo, da se bo-
do v prihodnosti povečali prav izdatki za 
dolgotrajno oskrbo)? 

Na srečanju so bili sprejeti zaključki, da 
bo NIJZ, Območna enota Nova Gorica 
skupaj z občino periodično sklicevala de-
lovna srečanja interdisciplinarne delovne 
skupine NIJZ, CSD-jev, patronažne službe 
ZD Nova Gorica, Karitas, Rdečega križa, 
ekipe Pomoči na domu Doma upokojen-
cev Nova Gorica, izvajalcev programov 
Starejši za starejše, Invalid invalidu in 
skupin za samopomoč na temo skupnost-
nega pristopa k socialno-zdravstvenim 
problematikam kronično bolnih občanov. 
Priporoča se izdaja publikacije v obliki 
zgibanke vseh zdravstveno-socialnih sto-
ritev s stiki na območju občine. Smiselno 
bi bilo oblikovati skupine za samopomoč 
starejših na območju občine v okviru Cen-
tra za starejše. Dolgoročno bi bilo treba 
vzpostaviti mrežo dnevnih centrov za 
starejše izven lokalnih središč, da bi svojci 
imeli možnost za nekaj ur pustiti svoje 
starostnike v oskrbi. Po zgledu občine 
Kanal ob Soči bi bilo priporočljivo tudi 
urediti prevoze za starejše s šolskim avto-
busom. 

Klara Golja (povzeto po NIJZ, OE Nova Gorica)  
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Turnir v malem nogometu 3 + 1 
v Kalu nad Kanalom 

Turnir je bil predviden 16. in 17. septembra, vendar smo 
ga zaradi slabega vremena preložili na naslednji konec 
tedna. Kljub manjšemu številu prijavljenih ekip smo izpelja-
li mali nogometni turnir v Kalu nad Kanalom. Prvouvrščena 
ekipa je bila Sola Lom, drugo mesto pa je dosegla ekipa 
Millwall. Domačini so sestavili dve ekipi, od katerih se je 
ekipa Kal nad Kanalom 2 na domačem terenu zelo dobro 
znašla in dosegla odlično tretje mesto. Želimo si, da bi bilo 
v Kalu še več športnih dogodkov. 

Klub KM (Mladinski klub Kal nad Kanalom) 

Tretjeuvrščena ekipa Kal nad Kanalom. Foto: Adrijana Perkon  

Uspešno izpeljan teniški turnir 
Teniški klub Deskle je v sodelovanju s Športnim rekreativnim društvom 

Ložice že tretje leto zapored uspešno organiziral turnir mešanih dvojic. 
Na turnirju, ki je potekal 24. septembra, je v sončnem in toplem dnevu 
tekmovalo 10 parov iz celotne primorske regije. Najbolje sta se odrezala 
Andrej Vanceta in Kristina Kobal iz Ajdovščine in zasedla 1. mesto. Dru-
ga sta bila Drago in Marjana Berce iz Bukovice, tretja pa Andraž Furlan in 
Martina Dodič iz Kopra. 

Lansko leto smo gostili igralke iz zamejstva, letos pa se je prijavil tudi 
par iz Kopra. Dober glas seže v deveto vas, zato upamo, da se bodo na 
turnir naslednje leto prijavili igralke in igralci še iz drugih regij. 

Nataša jerončič 
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Upokojenci Društva upokojencev Kanal 
smo organizirali 13. pohod Po poti miru in 
spomina na soško fronto. Predsednika DU 
Kanal Franca Komaca smo ta dan spoznali 
v novi vlogi, v vlogi vodiča in zgodovinar-
ja. Predstavil nam je Sočo, reko Sočo in 
vas Sočo, ki je v prvi svetovni vojni odigra-
la pomembno vlogo. 

V času prve svetovne vojne je Soča velja-
la za zelo pomembno točko v zaledju. Tu 
je bilo v času soške fronte armadno po-
veljstvo, od koder so prihajali vsi ukazi na 
frontno linijo Krn–Rombon. Zaradi dobre-

ga položaja je bilo po celi dolini veliko 
vojaških objektov, ki so služili za nemote-
no oskrbo vojske. V tistih časih je čez doli-
no šlo na tisoče in tisoče ljudi, ki so za 
seboj pustili veliko različnih spomenikov 
in obeležij.  

Najprej smo se ustavili tik pred samim 
središčem vasi, kjer je v reki Soči velik ka-
men, preko katerega je bil speljan most 
na levi breg reke, kjer so bile bolnica in 
več barak ter pekarna v neposredni bližini, 
na nasprotni strani, torej na desnem bre-
gu, pa so bile barake za rehabilitacijo. Teh 

Društvo upokojencev Kanal 

Po poti miru in spomina na soško fronto 
Ponedeljek, 3. oktober, ponoči, proti jutru, nebo je pobesnelo, grmenje, bliskanje, dež, 
sodra je pobelila Kanalski Vrh, Krstenice. Kakor opomin na preteklost – na čas pred 
stotimi leti. Takrat so padale granate in svinčene krogle. In ti si nam krvava tekla, je 
napovedal goriški slavček Simon Gregorčič. 

objektov ni več. Nato smo si ogledali cer-
kev sv. Jožefa, ki je poznana po poslika-
vah Toneta Kralja, spomenik padlim v 2. 
svetovni vojni, ki je ob cerkvi, ter nato še 
vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne, 
kjer je pokopano 1400 vojakov, ki so padli 
na fronti, umrli v bolnišnici ali bili žrtve 
naravnih nesreč. Pred cerkvijo stoji narav-
ni spomenik, lipa, najmogočnejše drevo v 
dolini Soče. V neposredni bližini cerkve je 
stavba, v kateri je danes osnovna šola, 
med 1. svetovno vojno pa je bilo v njej 
nastanjenih približno 30 oficirjev. Nad 
šolo na Lemovlju pa je bila postavljena 
telefonska in telegrafska postaja. Nato 
smo se zapeljali do Malih korit, kjer so 
bile v neposredni bližini kmečkega turi-
zma Jelinčič barake za oskrbo, pralnica in 
pa tudi kovačija, kjer so izdelovali buzdo-
vane za potrebe fronte. Peš smo nadalje-
vali pot in na Na logu smo si ogledali me-
sto, kjer je bilo vojaško barakarsko nase-
lje za 1000 vojakov – 6 barak in ena bara-
ka za ruske ujetnike. Nato smo šli peš po 
levem bregu Soče po Soški poti mimo 
Velikih korit reke Soče. V kraju Za otoki 
pa smo si ogledali še cerkvico in sakralne 
objekte oz. obeležja, ki jih je postavil du-
hovnik Avgust Ipavec, rojak iz Ročinja, 
sedaj bivajoč na Dunaju. V Bovcu smo si 
pod vodstvom vodiča Miloša Domevšče-
ka ogledali še Ravelnik – muzej 1. svetov-
ne vojne na prostem. Tu je potekala prva 
avstroogrska obrambna črta. Sledilo je 
kosilo Pod lipco v Bovcu. Med vožnjo 
proti domu pa smo si na avtobusu ogle-
dali še posnetke iz leta 1991, spopad z 
vojaki JLA v Rožni Dolini. Dan je minil v 
prijetnem druženju in spoznavanju krute 
zgodovine, z željo, naj se to več ne pono-
vi. 

Sonja Kralj, foto: Franc Komac  

Turnir v balinanju in pikadu 
Društvo upokojencev Kanal je tudi letos pripravilo tradicionalni moški in 

ženski turnir v balinanju in pikadu. Turnir v balinanju je bil izveden v mese-
cu oktobru. Predtekmovanja so potekala tudi na balinišču v Desklah, pol-
finale in finale pa na balinišču v Kanalu. V moški konkurenci je zmagala 
ekipa DU Kanal, pred DU Nova Gorica, DU Ajdovščina in DU Deskle - An-
hovo. V ženski konkurenci pa je bila prva ekipa DU Kanal 1, pred DU Prva-
čina, DU Vipava in DU Deskle - Anhovo. V ženski konkurenci je nastopila 
tudi ekipa iz zamejstva. V mesecu novembru, v okviru začetka praznovanj 
KS Kanal, pa smo organizirali še turnir v pikadu. V moški konkurenci je 
zmagala ekipa DU Vipava, pred DU Deskle - Anhovo in DU Idrija, v ženski 
konkurenci pa DU Solkan, pred DU Logatec in DU Kanal 1. Vsi boji so pote-
kali v pravem športnem duhu, kot organizatorji pa smo se potrudili, da 
sta oba turnirja lepo uspela. Za organizacijo so nas udeleženci tudi pohva-
lili. Vsem našim športnikom čestitke za dosežen rezultat. 

Franc Komac Medalje in pokali, ki so jih prejeli najboljši. Foto: DU Kanal 
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TD Kolovrat Lig 

Praznik kostanja v Ligu 
še živi 
Turistično društvo Kolovrat Lig je v nede-
ljo, 9. oktobra, ponovno izpeljalo praznik 
kostanja, ki beleži že svojo 47-letno tradi-
cijo. 

Letošnja kostanjeva letina je precej za-
mujala, a je kljub temu na drugo oktobr-
sko nedeljo v Ligu prijetno zadišalo po 
kostanju iz peči družine Gerbec iz Močil. 
Spremljevalni program pečenemu in suro-
vemu kostanju so oblikovali Goriški har-
monikarji, Folklorna skupina Na Placi iz 
Šempetra pri Gorici, humoristi iz KUD Cer-
kno ter skupina Unikat, ki je igrala plesal-
cem, dokler jih mraz v večernih urah ni 
pregnal. V prostorih nekdanje osnovne 
šole je bila postavljena na ogled razstava 
likovnih del akademskega slikarja Adela 
Seyouna ter likovnih del otrok z Osnovne 
šole Deskle, Osnovne šole Kanal ter Liga 
in okolice. Izdelke so otroci ustvarili na 
delavnici pod vodstvom Adela Seyouna. 
Bogato ponudbo lokalnih pridelkov in 
izdelkov je na prazniku dopolnjevala 
(poleg kostanja) tržnica s številnimi stojni-
cami. Kot je to že tradicija, so lahko obi-
skovalci preizkusili svojo srečo na tomboli, 
in tisti, ki jim je bila najbolj naklonjena, so 
domov odšli z novimi avtomobilskimi gu-

mami, paleto cementa iz Salonita Anhovo 
d. d., strešno kritino iz Esala d. o. o. in 
kompostnikom. Skozi prireditev nas je 
vodil Slavko Jereb, vse pa je pozdravil 
župan občine Kanal ob Soči Andrej Maffi. 

Prireditev je Turistično društvo Kolovrat 
Lig izvedlo s pomočjo Krajevne skupnosti 
Lig in krajanov, za red so poskrbeli člani 
PGD Avče, finančno pa jo je poleg nekate-
rih pokroviteljev v veliki meri podprla Ob-
čina Kanal ob Soči.  

Metoda Humar  

Taborniki smo na začet-
ku prazničnih dni z eko-
izdelki polepšali Deskle. 
Izdelovali smo tudi 
hiške za žuželke in dru-
ge izdelke. 

Maja Kodelja Cencič  
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Športno-kulturno društvo Avče 

Izrezovanje buč in kostanjev piknik 
v Avčah 

V nedeljo, 30. oktobra, je ŠKTD Avče organiziralo delavnico izre-
zovanja buč, ki se je je udeležilo več kot 15 otrok. Ob pečenem 
kostanju in domačem jabolčnem soku so nastali izdelki, ki dokazu-
jejo, da otroška domišljija res ne pozna meja.V ŠKTD Avče obljub-
ljamo, da letos še nismo rekli zadnje besede, in vas ob tej prilož-
nosti že vabimo na decembrske dogodke v Avčah. 

Besedilo in fotografije: Peter Levpušček  

Pohod po poteh starover-
cev 

V soboto, 8. oktobra, smo organizirali 1. pohod 
po poteh starovercev in se podali proti Jelenku, ki 
je bil sveta gora starovercev. Pot smo začeli v 
Gorenjih Desklah in nadaljevali mimo prazgodo-
vinskega Gradišča do vrha kamnoloma, po gre-
benu Kojnika in Kuka do Jelenka. Na določenih 
točkah je arheologinja Manca Vinazza predstavi-
la posamezne vsebine in obrazložila osnove sta-
roverstva. Na vrhu Jelenka smo posedeli ter po-
skusili leskov kruh in salamo. Po zapisih Pavla 
Medveščka so na Jelenov vrh hodili čez celo leto 
iz bližnje in daljne okolice. Na žlebičevju (Škaliču) 
so v preteklosti kurili kresove, najpomembnejši 
kres pa je bil ob koncu decembra, ko je bila na 
nebu vidna luna. Zakurili so ga, četudi je bil vrh 
zasnežen, verjeli so, da bo ogenj pomagal one-
moglemu soncu. Pepel, ki se je zgubljal v apnen-
čevih zajedah in ponikal v podzemlje, naj bi po-
mirjal duhove umrlih, ki so od tod odhajali vsako 
noč na domove svojcev. V ognju zimskega kresa 
so pekli oblice (repo), ki so bile nataknjene na 
leskove palice. Njihovo zaužitje naj bi varovalo 
pred hudobnimi duhovi, varovalno moč pa so 
imeli tudi rogovi vseh vrst divjadi, ki so jih na Je-
lenku našli. Zahvaljujemo se vsem udeležencem, 
še posebej Pavlu Medveščku, ki je ob zaključku 
pohoda pripovedoval o staroverstvu.  

Turistično društvo Korada Deskle  
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Tradicionalni pohod 
na Vodice 

Društvo je v okviru dogodkov Da se ne bi 
ponovilo – spominjanja na prvo svetovno voj-
no – v soboto, 22. oktobra, organiziralo tradi-
cionalni pohod na Vodice. Pohodniki, obdani s 
soncem, smo se ob 9. uri izpred kulturnega 
doma v Desklah napotili po gozdni poti proti 
Paljevemu. Pri cerkvici sv. Kvirina nas je že 
čakal okrepčilni čaj. Z dimnika hiše v Paljevem 
nas je opazovala sova, a se nismo pustili motiti 
in pot nadaljevali do Vodičarjevih. Tam smo se 
nekoliko osvežili in pod Zoranovim vodstvom 
nadaljevali pot ter obiskali kaverne. V največji 
smo si tudi letos ogledali videoprojekcijo, ki pa 
je bila tokrat obogatena z zvoki streljanja in 
topniškega obstreljevanja iz prve svetovne 
vojne. Prisotni smo v vlagi, mrazu in bobnenju 
topov dobili vsaj delen občutek razmer, v ka-
terih so živeli, se borili in umirali vojaki na fron-
ti. "Kar dlake so mi šle pokonci," je bila izjava 
enega izmed udeležencev, kako je podoživel 
dogajanja izpred 100 let. Pot smo nadaljevali 
po rovih in se ustavili na razgledni točki ob 
mavzoleju, kjer se je v čistem in jasnem vreme-
nu razgled raztezal vse do morja. Po vrnitvi k 
domačiji pri Vodičarjevih smo se okrepčali z 
joto in pečenim kostanjem. Oskar nas je tokrat 
presenetil s krajšim sprehodom po poti še iz 

časov Marije Terezije, kjer smo si ogledali kraj, 
kjer je, po ustnem izročilu, počivala Mati Božja 
na poti iz Stare Gore v Sveto Goro. Vsem ude-
ležencem, bilo nas je več kot 50, najlepša hva-
la za udeležbo in druženje. Hvala tudi vsem 
Vodičarjevim za prisrčno gostoljubje, ki nam 
ga velikodušno izkazujejo že več let.  

Štokolofest 
V soboto, 26. novembra, smo v Desklah 

prvič organizirali Štokolofest, festival što-
kola. Štokolo je tradicionalna jed iz sred-
nje Soške doline, ki so jo pripravljali že 
naši predniki. Sestavljena je iz krompirja, 
širokolistnega ohrovta ali stročjega fižola, 
ponekod so štokolo pripravljali tudi iz 
repne nati, buč ali mladih bučk. Na tekmo-
vanje se je prijavilo 5 ekip: Slikarke 
(Mirjam Morenčič in Helena Stanič), Tin-
ce (Mihaela Blažič in Jožica Stanič), Tabor-
niki 1 (Aleksander Boltar in Zoran Šuligoj), 
Taborniki 2 (Andraž Filej in Milan Kodelja) 
in Turisti TD Korada (Ana Skočir in Matej 
Šuligoj). Vsaka ekipa je dobila vnaprej 
določeno količino krompirja, glede pripra-
ve jedi in drugih sestavin pa so imeli tek-
movalci proste roke. Tako smo dobili kar 
nekaj različic štokola, od "klasičnega" iz 
krompirja in širokolistnega ohrovta 
(bržot) do tistega iz buč. Pripravljene jedi 
je ocenila strokovna žirija, ki sta jo sestav-
ljala Tanja Gabrijelčič (Okrepčevalnica 
Tanja) in Viljem Čermelj (Ošterija Ložice). 
Žiranta sta svojo odločitev, ki ni bila lahka, 
ob razglasitvi strokovno utemeljila. Zma-
govalki sta postali "Tinci". Štokolofest je 
dobil tudi svoj uradni logotip. Slikarke 
Likovne skupine Svetloba iz Deskel so 

sprejele izziv in naslikale vsaka svojo 
različico štokola. Zmagovalni logotip, 
slika Helene Stanič, je bil nagrajen, na 
prireditvi pa si je bilo mogoče ogle-
dati razstavo vseh umetniških del. Za 
nami je prvi Štokolofest in v turistič-
nem društvu se že zelo veselimo dru-
ge deskljanske štokoljade!  

Tekmovalci v predpasnikih in z zmagovalno sliko, ki je postala logotip. Foto: Valter Reščič  

Mateja Sattler 
in Valter Reščič 
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TD Kal nad Kanalom 

Pohod po pozabljenih 
stezah do vznožja 
najvišjega vrha v Kalu 
nad Kanalom 

Na čudovito sončno jesensko nedeljo, 
25. septembra, je Turistično društvo Kal 
nad Kanalom organiziralo popoldanski 
pohod po stezah severno ležečih zaselkov 
Krajevne skupnosti Kal nad Kanalom. Z 
igrišča v Kalu nad Kanalom se je 56 udele-

žencev (od tega 10 otrok) preko Goveje 
drage in Zaplamne povzpelo do zaselka 
Koren, ki ga sestavljajo samotne domači-
je in jih danes naseljujejo v glavnem vi-
kendaši. Po osvojitvi druge najvišje ležeče 
domačije v Krajevni skupnosti Kal nad 
Kanalom "Pri Gajserjih" (950 m) – višje 
ležeča je samo še domačija pod Laščkom, 
Bremec (980 m) – smo se spustili na glav-
no cesto Lom–Cvetrež in se povzpeli na 
najvišji vrh v Kalu nad Kanalom, ki je tudi 
najvišji vrh v občini Kanal ob Soči (1040 
m). Povzpeli smo se do nadmorske višine 
1000 m, saj je vrh trenutno težko dosto-
pen in zaraščen. Po ureditvi in očiščenju 
poti bo dostop mogoč vse do vrha. Za 
zdaj se še ne ve, kako je hrib poimeno-
van, zato smo se odločili to podrobneje 
raziskati in v prihodnosti v sodelovanju z 
Občino Kanal in Planinskim društvom 
Valentina Staniča Kanal pot urediti ter 
markirati. Pohod smo nadaljevali v zase-
lek Lipce, kjer so nas domačini "Pri 
Šmnčevih" pričakali in pogostili z domačo 
ocvirkovco, žganjem, bezgovim sokom in 
sladkimi dobrotami. Ob tej priložnosti se 
jim za izkazano pozornost iskreno zahva-
ljujemo. Iz Lipc smo se odpravili do zasel-
ka Veternik, kjer smo uživali v čudovitem 
razgledu na Julijske Alpe, nato pa pot 
nadaljevali do Črnega Krasa, kjer nas je 
"Pri Ilhovih" TD Kal nad Kanalom pogosti-
lo s toplim čajem, kavo ter sladkim pri-
grizkom. Pot smo nato nadaljevali mimo 
Šteferla in Višjega Dola na igrišče v Kal 
nad Kanalom, kjer so nas čakale testeni-
ne z bolonjsko omako. Pripravili sta nam 
jih kuharici Aktiva podeželskih žena, ki 
deluje v okviru TD Kal nad Kanalom. Ude-
leženci so bili z izvedbo pohoda zelo za-
dovoljni in navdušeni nad lepoto in raz-
nolikostjo prehojene pokrajine. 

TD Kal nad Kanalom se zahvaljuje vsem 
sodelujočim in udeležencem za udeležbo 
in prijetno vzdušje na pohodu. 

Adrijana Perkon  

Udeleženci pohoda na vznožju najvišjega vrha Kala nad Kanalom. Foto: Adrijana Perkon  

Razgled na Julijske Alpe iz zaselka Vetrnik 

Veličastne gore Dolomitov in Južna Tirolska 
Turistično društvo Kal nad Kanalom je 17. in 18. septembra organiziralo dvodnevni izlet 

v Dolomite in na Južno Tirolsko. Po jutranji vožnji skozi Pordenone, po dolini Piave skozi 
Longarone smo prispeli v Cortino d'Ampezzo in se povzpeli na Misurino, kjer pa nam 
zaradi slabega vremena ni uspelo videti vrhov Tre Cime. Po vrnitvi v Cortino d'Ampezzo 
smo si ogledali mestno jedro. Popotovanje smo nato nadaljevali po Veliki dolomitski 
cesti čez prelaz Falzarego (2117 m) na prelaz Pordoi (2239 m), od koder smo se povzpeli 
na Sass Pordoi (2945 m) in uživali v pogledu na visokogorsko pokrajino. Naslednji dan 
nas je med vožnjo čez prelaze spremljalo sončno vreme, odpirali so se nam čudoviti in 
sanjski razgledi na Dolomite. Prispeli smo v Merano, ki velja za biser Južne Tirolske, in si 
ogledali grad Trauttmansdorff s čudovitim botaničnim vrtom. Sprehodili smo se po naj-
lepšem grajskem vrtu in občudovali rastlinski svet v malem, kjer uspevajo nenavadne 
tropske rastline, zimzeleni grmi ter pisano pomladno cvetje. Pot smo nadaljevali v Tren-
to in se po zunanjih ogledih znamenitosti mesta (katedrale, trgi, grad Buonconsiglio ...) 
vrnili proti domu. Na izlet je šlo 28 udeležencev, ki so bili osupli nad veličastnostjo Dolo-
mitov in so se hkrati zavedali, kako premalo poznamo in premalokrat obiščemo slabi 
dve uri oddaljen biser Italije. 

TD Kal nad Kanalom 

Udeleženci izleta v Dolomitih. Foto: Metod Pirih  
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Društvo EKO Anhovo in dolina 
Soče 

Treba je zaščititi okoli-
ško prebivalstvo 

Na povabilo društva Eko Anhovo in doli-
na Soče je konec septembra (22. 9.) naše 
kraje obiskala varuhinja človekovih pravic 
Vlasta Nussdorfer. Srečanje je potekalo v 
prostorih Kulturnega društva Deskle. So-
delovali so predstavniki oblasti, stroke in 
civilna okoljska društva (poleg našega še 

Goriško društvo za kakovost bivanja in 
Zveza društev za varstvo okolja). Srečanja 
sta se na našo željo udeležili obe družinski 
zdravnici naše občine. Veliko težo je imela 
predstavitev pulmologinje prof. dr. Meto-
de Dodič Fikfak, ki je opozorila, da se niso 
še niti odpravile posledice rabe azbesta v 
tej dolini, pa nam že preti nova nevarnost 
s sežiganjem odpadkov. Po vsem slišanem 
je bila varuhinja na koncu srečanja zelo 
ostra. Po njenem mnenju se mora nujno 
zaščititi okoliško prebivalstvo, vsako do-
datno onesnaževanje okolja pa vidi kot 

nedopustno. Opozorila je na veliko vlogo 
države pri tem (skrbnost in previdnost pri 
sprejemanju okoljskih predpisov), pre-
majhno sodelovanje med okoljskim in 
zdravstvenim ministrstvom, potrebo po 
učinkovitejši inšpekciji ... 

Društvo je bilo na srečanju za svoje delo 
deležno veliko pohval. V društvu Eko An-
hovo in dolina Soče upamo, da bodo varu-
hinjina opozorila imela daljši in učinkovi-
tejši domet od zgolj strinjanja na deklara-
tivni ravni.  

EKO Anhovo in dolina Soče 

Etnološko društvo Liški pustje 

Sveti Miklavž z angeli 
in parkeljni v Kanalu 
Na Miklavžev večer je sv. Miklavž skupaj 
z angeli obiskal otroke pred občinsko 
stavbo v Kanalu. Letos je prvič pripeljal s 
sabo parkeljne, ker je mogoče ocenil, da 
si jih zaslužimo. Miklavž je z angeli pridne 
otroke obdaroval z bonboni, parkeljni pa 
so v veliki množici iskali poredne, tudi 
odrasle, in jim vlivali pravi strah v kosti. 

Etnološko društvo Liški pustje je letos 
ustanovilo sekcijo Parkeljni in obudilo 
pravo slovensko tradicijo. Oblačila za sv. 
Miklavža in angele je priskrbel domači 
župnik Aleš Rupnik. Branko Žnidarčič, 
poznan kot izdelovalec etnoloških mask, 
je letos izdelal deset mask s podobo par-
keljnov iz aluminija in bakra, ki so zares 
prava umetnina. Izvirna so tudi oblačila iz 
konjskih, kravjih in ovčjih kož, pokrivala – 
lasulje – pa so izdelana iz konjskih repov. 
V izdelavo mask in oblačil je vloženega 
veliko dela in znanja. Skupina se je letos 
novembra že predstavila v Goričanah pri 
Medvodah in v Podkorenu, kjer se je zbra-
lo več kot 300 parkeljnov. Skupina zane-
senjakov, ki presega občinske meje, je bila 

presenečena nad velikim 
odzivom otrok in staršev v 
Kanalu in obljublja, da jih bo 
v prihodnjem letu Miklavž 
obiskal s še več parkeljni. 

Irena Hočevar Križnič 

 

Fotografije: Damijan Simčič, ZOSO  
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Društvo upokojencev Kanal 

Razstava ročnih del 
Generalna skupščina OZN je leta 1990 

razglasila 1. oktober za mednarodni 
dan starejših. V počastitev tega dneva 
je Društvo upokojencev Kanal organizi-
ralo razstavo ročnih del. Prostovoljke 
pa so obiskale naše člane v domovih 
upokojencev v Gradišču, Renčah, Novi 
Gorici, Podsabotinu in Podbrdu. 

Ob odprtju razstave je v pozdravnem 
nagovoru predsednik društva upoko-
jencev Franc Komac posebej poudaril 
skrb za starejše in medgeneracijsko 
sodelovanje. Prisotne sta pozdravila 
tudi podžupan Marko Bucik in ravnate-
ljica osnovne šole Milka Zimic. Zelo 
pester in lep kulturni program so pri-
pravili učenci osnovne šole. Nataša 
Karnel pa je predstavila dve svoji 
pesmi. Razstavljeni so bili izdelki kle-
kljanja, kvačkanja, pletenja in slikarska 
dela. Svoje izdelke so razstavili tudi 
učenci osnovne šole in vrtca Kanal. 

Ob vstopu smo se srečali s slikami na 
temo soške fronte – slikarska dela sku-
pine Svetloba. Nato so bila na vpogled 
slikarska dela učencev osnovne šole, 
slike, polne energije in sonca … Med 
ustvarjalci se skrivajo pravi umetniki. In 
zaključek: to so slike z različnimi moti-
vi, portreti, naravo, rožami …, ki so 
dale toplino celotnemu prostoru. Na 
mizah so bile razstavljene umetnine 
naših klekljaric, kvačkaric in pletilj. Cve-
tlični aranžmaji iz zelišč in sivke ter 
buče velikanke so nas spomnili na dar 
narave. Otroci iz vrtca pa so nas pope-
ljali v jesen. 

Vodja sekcije klekljaric Nevenka Mal-
nič je članicam za pet in deset let sode-
lovanja podelila priznanja. Posebno 
priznanje klekljarske skupine je prejel 
tudi predsednik društva upokojencev. 
Priznanje bo predstavil ob decembr-
skem srečanju jubilantov. 

Iskrene čestitke razstavljavcem in 
hvala vsem, ki ste si vzeli čas in si raz-
stavo ogledali. Hvala tudi za spodbu-
dne besede in misli, zapisane v knjigi 
obiskovalcev. 

Sonja Kralj  

Športno, kulturno in turistično 
društvo Levpa 

Izlet v hrvaško Istro 
Člani našega društva smo se na megleno 

in rahlo deževno jutro odpravili na zaslu-
žen izlet v hrvaško Istro. 

Krajši postanek za kavo smo imeli na 
Kozini in od postanka dalje je postajalo na 
avtobusu vse živahneje. Pridne roke naših 
deklet so za na pot spekle raznovrstno 
domače pecivo, fantje pa so poskrbeli, da 
se nam ni zataknilo v grlu. Po poti smo 
seveda tudi pridno poslušali svojo vodič-
ko, ki nam je predstavila veliko zanimivo-
sti o Istri, Brkinih, krajih, mimo katerih 
smo se peljali, in tamkajšnjih prebivalcih. 
Po poti se nam je pridružilo tudi sonce.  

Naš prvi cilj so bile Moščenice, idilična 
stara vasica nad morjem. Od obale v 
Moščeniški Dragi do same vasice vodi 750 
stopnic, naša prijazna šoferja pa sta nas 
odpeljala kar do vrha. Tu nas je sprejela 
lokalna vodička, ki nas je popeljala po va-
si. Obiskali smo vaško cerkev sv. Andrije, 
kjer so naši pevci zapeli pesem v čast Ma-
teri božji. Na poti skozi vas smo šli tudi 
mimo vodnjaka, za katerega domačini 
verjamejo, da iz njega teče zdravilna 
"moška voda", naši fantje so jo seveda 
preizkusili, o učinkih pa kdaj drugič … 
Ogledali smo si še narodopisno zbirko in 
staro torkljo. Po pokušini "limončela", 
medice in žganja z olivami so se naša grla 
zopet združila v ubrano pesem. Od tu 
smo se odpravili naprej proti Labinu. Po 
krajšem sprehodu po starem delu mesta, 
mimo lokalne cerkve, smo prišli do palače 
Negri iz 17. stoletja, kjer so združeni okusi 

Istre, tradicija in umetnost. Tam sta nas 
sprejela potomec dinastije Negri in njego-
va žena. V domiselno in prijetno domače 
opremljenem pokritem dvorišču palače 
smo imeli degustacijo njihovih vin in prist-
nega oljčnega olja. Med pokušanjem oku-
snih vin in olja smo se tudi okrepčali s 
slastnimi istrskimi prigrizki. V sproščenem 
vzdušju nam je lastnik predstavil dejav-
nost njihove družine. Po hudomušnem 
prerekanju, ali Istrani svoje vino lahko 
imenujejo teran ali ne, smo se vsi strinjali, 
da je ne glede na ime to vino odličnega 
okusa. Ob odhodu smo lastnikom in na-
slednjim obiskovalcem pustili tudi spomin, 
in sicer slovensko zastavo, ki smo jo sesta-
vili iz kock, ki so bile obešene na zidovih in 
so delo lastnikove žene. Naš zadnji kraj 
ogleda je bil Pazin. Stari del mesta Kaštel 
stoji na 120 m visoki strmi skalni steni, pod 
katero ponikne reka Pažnica. Ogledali 
smo si še vaško cerkev sv. Nikole in staro 
gimnazijo. Dan smo zaključili v bližnjem 
gostišču, kjer smo imeli večerjo. Že ob 
prihodu so nas pričakali zvoki harmonike 
lokalnega glasbenika, mi pa smo že pred 
večerjo veselo zaplesali. Večer nam je kar 
prehitro minil v znamenju petja, plesa, 
dobre hrane in veliko zabave. Ob slovesu 
so se naši fantje trudili, da bi še veselega 
harmonikarja odpeljali v našo Levpo. Tudi 
brez harmonikarja je pot do doma minila 
zelo hitro ob veseli pesmi in prešernih 
popotnikih. 

Ob prihodu domov smo bili vsi prijetno 
utrujeni in zadovoljni ter z mislimi že pri 
načrtih za naš naslednji izlet. 

Didka Levpušček, 

foto: Aleksander Štrukelj  
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KD Valentin Stanič 

Ustvarjalne delavnice 
za otroke v Ročinju 

Pod okriljem Kulturnega društva Valenti-
na Staniča Ročinj - Doblar deluje že vrsto 
leto ustvarjalna skupina. Oktobra 2009 je 
padla zamisel, da bi z ustvarjalnimi delav-
nicami povabili k druženju tudi vaške otro-
ke. Tako sva z Mojco Dugar začeli ustvar-
jalne delavnice za otroke. Najprej so se 
odvijale v majhnem prostoru Krajevne 
skupnosti Ročinj - Doblar, nato pa sva z 
velikim veseljem sprejeli novico o odprtju 
doma Valentina Staniča, kjer so nam na 
voljo dovolj velik prostor, voda in sanitari-
je. Poleti 2011 se nama je pridružila Ana 
Malnič in prvo delavnico smo izvedle kar 
na Ročinjski plošči. Povabile smo tudi ga-
silce z Mosta na Soči. Zadnja leta pri iz-
vedbi delavnic odlično sodelujemo Lea 
Malnič, Ana Malnič in Tea Tušar. Trudimo 
se izvesti vsaj pet delavnic letno. Najbolj 
obiskana je adventna delavnica, izdeluje-
mo pa adventne venčke. Delavnic se ude-

ležujejo otroci od blizu in daleč. Ideje se 
porajajo sproti in otroci potrebujejo le 
namig in že ustvarijo vsak svoj unikatni 
izdelek. Hvaležne smo Občini Kanal, ki 
nam z dodeljenimi sredstvi omogoča de-
lovanje, in Krajevni skupnosti Ročinj - 
Doblar, ki nam brezplačno dovoljuje upo-
rabo prostorov v kulturnem domu Valen-
tina Staniča. Dokler otroci prihajajo z ve-
seljem na delavnice, tudi me rade volje 
organiziramo nove. 

Besedilo in fotografiji: Lea Malnič  

Prireditev ob medna-
rodnem dnevu prosto-
voljstva 

Društvo upokojencev Kanal je 5. de-
cember, mednarodni dan prostovoljstva, 
obeležilo s prireditvijo. Večnamenska 
dvorana je bila napolnjena do zadnjega 
kotička. Poleg župana so se prireditve 
udeležili tudi predstavniki lokalne skup-
nosti, ravnateljica OŠ in predstavniki do-
natorjev, predstavniki sosednjih društev 
upokojencev, poverjeniki društva, pro-
stovoljci projekta Starejši za starejše, 
pokrajinska usklajevalka projekta Starejši 
za starejše, poslovna sekretarka Unicefa in 
obenem tudi usklajevalka prostovoljk, ki 
izdelujejo punčke iz cunj, ter drugi člani 
društva in številni drugi občani občine 
Kanal. 

V bogatem kulturnem programu, ki so 
ga izvajali učenci Osnovne šole Kanal, je 
nastopil tudi pevec Lado Leskovar 
(ambasador Unicefa), saj je naše društvo 
vključeno v Unicefov projekt izdelave 
punčk iz cunj. Pred vhodom v dvorano je 
bila postavljena razstava punčk iz cunj, ki 
jih izdelujejo naše prostovoljke, ter 
punčk, ki jih izdelujejo na Osnovni šoli 
Kanal. Punčke so bile namenjene prodaji 
oziroma posvojitvi. Izkupiček od prodaje 
in zbranih prostovoljnih prispevkov je bil 
namenjen Unicefu. 

Prireditev je potekala v duhu hvaležno-
sti in zahval vsem, ki opravljajo prosto-
voljno delo in se na podlagi vrednot in 
človečnosti odzovejo na potrebe v dru-
žbi. Brez prostovoljcev bi bilo življenje 
vseh, zlasti pa starejših, bistveno osiro-
mašeno. Vsi poskušajmo najti prostovolj-
ca v sebi in s prijazno besedo, empatijo in 
nesebičnim odnosom obogatimo sočlo-
veka, s tem pa tudi sebe. 

Marija Marinič, foto: Borut Jurca  
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Dan odprtih vrat PGD Kanal 
Po dejavnostih na obeh osnovnih šolah smo se odločili, da odpre-

mo vrata svojega gasilskega društva. Tako smo se vsem zainteresi-
ranim predstavili v soboto, 12. novembra. Namen dneva odprtih 
vrat je bil širši javnosti prikazati opremo, vozila in razne prikazne 
vaje. Obenem smo v domu razstavljali otroška likovna dela iz vrtca 
Osnovne šole Kanal. Dopoldne so si lahko obiskovalci ogledali vsa 
vozila in opremo v njih. Po končanem ogledu tehnike je sledil prikaz 
raznih vaj. Tako smo za gasilskim domom prikazali prihod na inter-
vencijo, pogasitev smetnjakov, reševanje ponesrečenca izpod ujete 
prikolice z zračnimi dvižnimi blazinami, maščobno eksplozijo, reše-
vanje ujetega ponesrečenca izpod drevesa s pomočjo avtodvigala, 
dvig ponesrečenca z avtodvigalom in gašenje ognja na plinskem 
bazenu z gasilnikom na prah. 

Glede na množično udeležbo in pozitiven odziv prisotnih bomo 
vsekakor tudi drugo leto odprli vrata. 

Besedilo in fotografija: Danijel Markič, PGD Kanal  

Državna gasilska orienta-
cija na Golteh 

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal se je v soboto, 17. sep-
tembra, udeležilo državne orientacije za gasilsko mladino na 
Golteh. Nastop na državnem tekmovanju so si prislužili pri-
pravniki, ki so pred dvema tednoma osvojili drugo mesto na 
regijskem tekmovanju v orientaciji v Novi Gorici. Na držav-
nem tekmovanju smo kot edina ekipa zastopali barve Gasil-
ske zveze Goriške. 

Tekmovanje je potekalo v hladnem in meglenem vremenu. 
Ekipa kanalskih pripravnikov je nastopila v konkurenci 29 
ekip iz celotne Slovenije. Po deloma strmi in drseči petkilo-
metrski progi so odlično opravili s šestimi kontrolnimi točka-
mi. Na koncu so se jim le za nekaj sekund izmuznile stopničke 
in dosegli so četrti čas, kar je najboljši dosežek do zdaj. 
Čestitke mentorjem in pripravnikom za vztrajnost in rezultat.  

Dejavnosti na šolah v mesecu požar-
ne varnosti 

Tudi letos smo delo gasilca in opremo predstavili mladim z obeh 
osnovnih šol, Kanal in Deskle. Slogan letošnjega meseca požarne 
varnosti je bil "DELUJEMO PREVENTIVNO". 

Najprej smo se v ponedeljek, 24. oktobra, predstavili vrtčevskim 
otrokom v Kanalu. Nadaljevali smo v četrtek, 27. oktobra, in pred-
stavili poklic gasilca učencem od prvega do tretjega razreda šole v 
Kanalu. Med predstavitvami so nas na parkirišču pod gasilskim do-
mom obiskali otroci vrtca Kanal, kjer smo jim pokazali vozila in 
opremo, s katero so tudi malo škropili. Predali pa so nam tudi izdel-
ke in risbice, ki so jih izdelovali za nas in smo jih postavili na ogled 
11. in 12. novembra. Ob koncu dneva smo naredili vajo pri telovadni-
ci OŠ Kanal. 

Vajo smo razdelili na dva dela. V prvem smo pokazali potek inter-
vencije gašenja požara od samega prihoda na kraj zavarovanja ter 
gašenja požara, v drugem delu pa smo prikazali reševanje ujete 
osebe s pomočjo pnevmatskih blazin ter imobilizacijo in prenos 
poškodovane osebe. Učencem višjih razredov Osnovne šole Deskle 
smo predstavili zaščitno delovanje v domačem okolju ter nevarno-
sti ogljikovega monoksida. 

Tako smo tudi letos predstavili svoje delo mladim in verjamemo, 
da so se v teh nekaj uricah, ki so jih preživeli z nami, naučili česa 
koristnega. 

Danijel Markič, PGD Kanal 

Vaja Salonit 2016 
V soboto, 15. oktobra 2016, smo se gasilci PGD Kanal udeleži-

li napovedane vaje z imenom "Vaja Salonit 2016". 
Vajo so organizirali poklicni kolegi iz JZGRD Nova Gorica. 

Sodelovala so vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Goriške in 
Gasilske zveze Nova Gorica - Šempeter. Predpostavka vaje je 
bila, da je prišlo do obsežnega požara na objektu skladišča 
gum, v katerem je velika količina gum. Požar naj bi nekdo na-
merno podtaknil. Namen vaje je bilo preverjanje sposobnosti 
sil ZIR, zadovoljivosti opreme, komunikacije med enotami. 
Vaja je bila razdeljena na več točk: reševanje ponesrečencev, 
gašenje požara, postavitev vodne pregrade, prečrpavanje 
nevarnih snovi idr. Na vajo smo prišli takoj za člani PIGD Salo-
nit Anhovo. Naša naloga je bilo gašenje požara, kasneje pa še 
prenos ponesrečenca iz izmenjevalca – stolpa. Na vaji smo 
sodelovali s sedmimi gasilci in dvema voziloma (GCGP-1 in AC). 
Po zaključku vaje je sledila še njena analiza. Na vaji so sodelo-
vali JZGRD Nova Gorica, PIGD Salonit Anhovo, PGD Kanal, PGD 
Avče, PGD Dobrovo, PGD Čepovan, PGD Dornberk, PGD Ko-
stanjevica na Krasu, PGD Nova Gorica, PGD Šempeter pri Gori-
ci, člani PU Nova Gorica, reševalci iz NMP Nova Gorica, člani 
CZ Kanal. Na vaji so bili prisotni zaposleni iz Salonita Anhovo 
d. d., požarni inšpektor in drugi.  

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal 
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Ljudsko simfonično pesnitev Barve zele-
nega smaragda je izvajal Simfonični orke-
ster RTV Slovenija. Skladatelj in duhovnik 
Avgust Ipavec iz Ročinja, sicer že 40 let 
delujoč na Dunaju, je doživel krstno izved-
bo svojega dela in ob tem strnil vtise: 
"Glasbeni festival sodobne glasbe Kogojevi 
dnevi je doma v Kanalu. Sem doma iz Roči-
nja in tako bližnji sosed skladatelja Kogoja. 
Gospod dirigent Anton Nanut je dal to moje 
delo na program. Pot do izvedbe ni bila 
lahka. Pri tem dejstvu pa sem se soočil z 
nenavadno ljubeznijo do kulture. Posame-
zni organizatorji tega festivala so priprav-
ljeni delati čudeže. Njihova zvestoba do 
kulturnega poslanstva jim daje nadčloveške 
moči. V času priprav jih je moja misel iskala 
in v tišini poiskala mogočen hrast, ki je neo-
majen, v hotenju zvest, priti do cilja … Prav 
v Kanalu pod mostom za trenutek utihne 
reka Soča v prekrasnem biseru. Kako osre-
čujoče je, če se ta biser ogleduje v ljudeh … 
So preroki naših dni! Živijo, da svetloba 
duše in srca ne utone v mraku hotenja po 
bogastvu, ne umre in ugasne v brezbrižnem 
in hladnem odnosu do sočloveka."  

Ipavec je v Ljubljani študiral teologijo, 
nekaj let kasneje je vpisal študij kompozi-
cije na Akademiji za glasbo. Po diplomi se 
je šel izpopolnjevat na dunajsko akademi-
jo, kjer je spoznal, da se glasba in duhov-
ništvo ne izključujeta, in tako ostal na Du-
naju. Značilno za Ipavčevo ustvarjanje je, 
da piše za velike zasedbe; poleg orkestra 

vključi več zborov, recitatorjev, solistov, 
tudi plesalcev. 

Leta 2006 mu je Urad zveznega kancler-
ja podelil zlati častni znak Republike 
Avstrije z obrazložitvijo, da z glasbo pove-
zuje ljudstva, da njegovo življenje in delo 
preveva ognjevit in zveneč poziv za spora-
zumevanje med ljudstvi in verami. Ob pre-
jemu odlikovanja je za Družino povedal, 
da se je spomnil na vse tiste, ki si z njim 
zaslužijo priznanje, začenši z domačim 
organistom v Ročinju, Jožefom Malničem: 
"Po povzdigovanju je on tako nebeško 
igral, njegovi božični pastirci so ljudem pri-
našali veselje, on je v moje srce vsadil prvo 
rožo ljubezni do glasbe." 

Ipavčevo novoletno voščilo se glasi: 
"Naj odsev lepote še naprej vedno živi v 
nasmehu in v ljubečih očeh …!"  

Petra Paravan, 

foto: Jernej Skrt 

"Bližnji sosed skladatelja Kogoja" 
Na mednarodnem festivalu sodobne glasbe Kogojevi dnevi se je 17. septembra na Sve-
ti Gori odvila prireditev ob 100. obletnici 1. svetovne vojne. Na glasbeno-baletno-
recitacijski predstavi je bila prvič izvedena simfonična skladba domačega skladatelja 
Avgusta Ipavca. 
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V kanalskem avtokampu je kot že vrsto 
let mednarodni ex-tempore organizirala 
domača Likovna skupina Svetloba Deskle. 
Slikali smo vedute Kanala. Slike so bile 
razstavljene v Galeriji Rika Debenjaka v 
Kanalu v času kanalskega praznika, to je 
Skokov z mosta, ko ta biser ob Soči obišče 
največ ljudi. Tudi razstavo je prav zato 
obiskalo lepo število ljubiteljev slikarstva 
in naključnih obiskovalcev. Poudariti mo-

ramo, da je bilo na enem mestu hkrati 
razstavljenih kar 19 različnih pogledov na 
Kanal. Razstava je predstavila zanimiv 
pristop slikarjev, ki so se kanalskega 
mostu lotili na različne načine, z različnimi 
tehnikami, pogledi. Vsi smo zrli v isti most, 
isto skalovje, hiše ter nebo, pa kljub temu 
smo v galeriji spoznali, da ne vidimo in 
čutimo vsi enako zelene, modre ali rume-
ne barve. 

19 različnih pogledov na Kanal 
Dolgo vroče poletje se je za Likovno skupino Svetloba Deskle začelo in končalo delov-
no. Z velikim navdušenjem so se slikarji amaterji udeležili kar petih slikarskih srečanj 
na prostem, to je aprilskega ex-tempora Vino in Brda in junijskega češnjevega ex-
tempora v Šmartnem, julijskega ex-tempora v Kanalu ob Soči, avgustovskega v Drežni-
ci in septembrskega v Kačičah pri Divači. Vsa srečanja so bila ustvarjalna. Platna so 
svojo pot zaključila v bližnjih galerijah in dvoranah. 

Nekaj posebnega je bil letos prvič obi-
skani ex-tempore v Zeliščnem centru Be-
lajevi v Kačičah pri Divači na 3. zeliščnem 
festivalu na stiku Krasa in Brkinov, saj nas 
je septembrsko sonce še vedno dobro 
grelo, osrečevale pa so nas opojne vonja-
ve zelišč, ki jih gojijo v tem središču. Sli-
karska dela z naslovom Med kraškimi 
zidovi in zelišči so bila podarjena sežanski 
občini. 

Do ponovnih jesensko-zimskih srečanj 
Likovne skupine Svetloba pod vodstvom 
Stipeta Hečimoviča smo se udeležili še 
ex-tempora v domu upokojencev v Gradi-
šču, ki ga vsako leto organizira uprava 
doma v sodelovanju z JSKD Nova Gorica, 
ex-tempora v Renčah v organizaciji tam-
kajšnjega društva KUL-TU-RA, višek pa je 
prav gotovo ex-tempore v Gradini blizu 
Doberdoba, ki ga že več let organizira 
Kulturno društvo ENDAS iz Tržiča. Čez-
mejno sodelovanje z omenjenim druš-
tvom je res plodno, saj so nam skupaj z 
briškim likovnim društvom Dablo omogo-
čili razstavo v galeriji mestne občine Sta-
ranzano. V času martinovanja pa smo 
sodelovali na razstavi v galeriji farovških 
prostorov v Šmartnem in ne nazadnje še 
na ex-temporu v Novi Gorici, ki so ga 
organizirala turistična društva Nova Gori-
ca, Šempeter in Solkan. Slike so bile raz-
stavljene v avli Mestne občine Nova Gori-
ca. Da bi zapolnili prav vsako soboto in 
nedeljo s slikanjem, smo osrečili tudi Turi-
stično društvo Deskle za njihovo 
"štokoljado". Naslikali smo kar devet 
različnih motivov. Za plesno skupino Tin-
ce, ki letos praznuje 10. obletnico delova-
nja, smo stekleno dvorano Kulturnega 
doma Deskle okrasili z motivi plesalcev in 
plesalk.  

Slikarsko leto 2016 smo zaključili uspe-
šno in bogato. 

Besedilo in fotografija: Vanda Colja 

Glasba je ena sama 
Glasba je ena sama. Nemogoče jo je deliti na dobro in slabo, resno 

in zabavno, lepo in grdo … in še in še bi lahko naštevali. Ustvarjalci 
(vsaj večina) ne ustvarja glasbe zato, da bi jo kdor koli ocenjeval ali 
pa celo umeščal v neke navidezne predalčke. Največkrat se zgodi, da 
ideja nekje v tvoji notranjosti nekaj časa zori in se razvija, nato pa 
nekega dne privre na dan. Tako je pred kratkim zagledala luč sveta 
tudi skladba Kyrie eleison, katere avtor je Leon Jerončič, bas kitarist 
rock skupine Vintage. Leon je kar nekaj časa gojil željo, da bi v eni 
skladbi združil rock, zborovsko glasbo in klasični solo vokal. Na sre-
čo je izvajalce imel pri roki: skupino Vintage in MePZ Jože Srebrnič 
Deskle, katerega dejaven član je že vrsto let, kjer poje sopran. 

Skladba je nastala iz želje "nekaj ustvariti". Ali se je ta stvaritev 
avtorju posrečila ali ne, lahko presodi vsak poslušalec zase. Najdete 
jo na YouTube kanalu pod naslovom Vintage Kyrie eleison. 

Mojca Jerončič Skupina Vintage, Leon Jerončič je skrajno desno.  



27 

 

Razstavo Kluba keramikov Kanal z na-
slovom Po Lucie Rie je profesorica Petra 
Škrjanc odprla z naslednjimi besedami: 
»Ne vem, če obstaja slovenski izraz za to, 
kar je počela Lucie Rie. 'Studio pottery' 
sicer lahko poskušam prosto prevesti v 
'ateljejsko lončarjenje' ali celo 'umetniško 
lončarstvo', vendar z izrazom nisem zado-
voljna. Mislim, da Slovenci preprosto nima-
mo izraza, ki bi dovolj natančno zajel to, 
kar besedna zveza 'studio pottery' pove 
angleško govorečemu svetu.« Trinajst čla-
nov kluba je leto in pol analiziralo življe-
nje in delo velike keramičarke Lucie Rie, 
ki se je morala z rodnega Dunaja zaradi 
nacizma preseliti v Anglijo. London je 
postal njen drugi dom. Za svoje delo je 
prejela kraljičin viteški naslov, s čimer se 
je uvrstila v vrh svetovne keramike. Njen 
osnovni pristop je bilo delo na vretenu, 
zato smo vse svoje interpretacije njenih 
oblik izdelali na kolovratu, raziskali njene 
glazure in se z dekorativo približali njeni 
izpovednosti. Projekt je zasnovala in vo-
dila profesorica Dubravka Urban, men-
torja pa sta bila Darja in Ferdo Žorž. Raz-
stava je imela velik obisk in široko odmev-
nost. 

Anica Valentinčič 

Projektna razstava v galeriji Keramost 
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Praznik kostanja v Ligu 
spremljali likovna in 
glasbena umetnost 
Predvečer praznika kostanja v Ligu sta 
letos zapolnila dogajanje okrog razstave 
likovnih del Adela Seyouna in otrok z 
Osnovne šole Deskle, Osnovne šole Kanal 
ter Liga in okolice ter koncert v organizaci-
ji Vokalne skupine Liška dekleta.  

Adel Seyoun, ki letos praznuje 60 let, je 
prisluhnil želji Turističnega društva Kolo-
vrat Lig in v soboto, 1. oktobra, vodil likov-
no delavnico za otroke z obeh šol ter iz 
Liga in okolice. Na delavnici nastala dela so 
postavili na ogled v prostorih nekdanje 
osnovne šole v Ligu. Poleg tega je Adel v 
istih prostorih postavil na ogled svoja dela. 
Na predvečer praznika kostanja, v soboto, 
8. oktobra, smo pripravili slovesno odprtje 
postavljene razstave, na kateri smo Adelu 
čestitali ob njegovem življenjskem jubileju, 
prisluhnili njegovim občutjem ob delu z 
otroki, odprtje pa je popestrila Manca Veli-
šček z violino ob spremljavi Minke Markič. 

Večer smo nadaljevali v Kulturnem domu 
Lig s koncertom v izvedbi Vokalne skupine 
Liška dekleta, kvarteta Quartos iz Levpe 
ter vokalno-instrumentalne skupine Kresni-
ce. Vokalna skupina Liška dekleta je kon-
cert pripravila in na njem zapela nekaj 
pesmi iz svojega repertoarja. Moška zased-
ba iz Levpe je pod vodstvom Uroša Goljev-
ščka z občuteno pesmijo raznežila občin-
stvo. Vokalno-instrumentalna skupina Kre-
snice nam je postregla s priredbami sloven-
ske ljudske pesmi ter zimzelenih slovenskih 
popevk. Posebno presenečenje pa smo 
doživeli, ko smo med poslušalci v dvorani 
prepoznali legendarno slovensko pevko 
Jožico Svete. Seveda smo jo zaprosili, da je 
na odru tudi zapela, in sicer v družbi Kre-
snic legendarno Avsenikovo Slovenija, od 
kod lepote tvoje. 

Pokoncertno dogajanje je ob dobri kaplji-
ci in okusnih grižljajih spremljala skupna 
pesem članov vseh treh skupin. 

Metoda Humar, 

foto: Silva Požlep in Nika Vidič   
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Adel Seyoun —  pregledna razstava Tisoč in ena noč 

v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu  

Ta veseli dan ali Matiček se ženi 
Gledališka skupina Globočak - Kambreško se je v nedeljo, 16. 
oktobra, v kulturnem domu v Desklah predstavila z veseloigro 
Antona Tomaža Linharta "Ta veseli dan ali Matiček se ženi". 

Kljub vsem težavam, ki so nas spremljale že skoraj celo leto, 
nam je končno le uspela premiera veseloigre Antona Tomaža 
Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi v režiji Ane Facchini. 

Pokazali smo, kako stara neumnost postane sčasoma modrost 
in iz starih majhnih laži zrasejo sčasoma mlade velike resnice. 
Zato je toliko resnic. Recimo: resnice, ki jih poznamo, pa ne sme-
mo povedati, ker je marsikatero resnico treba zamolčati, resnice, 
ki jih hvalimo, pa jim ne verjamemo, ker se marsikateri resnici ne 
sme verjeti, prisege zaljubljenih, zvestoba mladih deklet, solze 
starih bab, revnost skopih, bogastvo bahačev, obljuba gospode. 
Takih resnic ni ne konca ne kraja. Najpomembnejša resnica pa je 
ljubezen do Nežke. 

Matiček Nežko, Jerca Tončka, Tonček Baronico, Nežka Matička, 
baron Nežko, baronica barona … Kdo koga lovi in kdo se bo ujel? 
Ko se vrtinec spletk in pasti poleže, zmaga ljubezen. Ali nam je 
ljubezen vsem v pogubo? 

Vsa zahvala gre režiserki Ani Facchini. Zahvaljujemo se tudi Sa-
lonitu Anhovo d. d., ki nam je za naše uspešno dolgoletno delo 

podaril reflektorje, ki jih bomo uporabljali v domu Mihaela Gabri-
jelčiča na Srednjem. Zahvaljujemo se tudi vsem drugim, ki so nas 
kakor koli podprli pri našem ustvarjanju.  

Dora Ravnik  

Foto: Simon Prinčič 
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Kmalu po letu 1900 so se v krajih današ-
nje KS Anhovo - Deskle izoblikovala kul-
turna društva: Prosvetno društvo LIPA 
Plave v letu 1907, leto kasneje Katoliško 
izobraževalno društvo v Desklah, Kmet-
sko izobraževalno društvo EDINOST An-
hovo, Kmetsko izobraževalno društvo 
ZARJA Ložice, leta 1912 Slovensko katoli-
ško izobraževalno društvo. Po drugi sve-
tovni vojni so se društva obnovila: Pro-
svetno društvo ZARJA Ložice, Prosvetno 
društvo JADRAN Gorenje Polje, Prosvetno 
društvo IVAN CANKAR Deskle, ki se je 
preimenovalo v Kulturno umetniško druš-
tvo IVAN CANKAR. Omenjena društva so 
imela tudi knjige za izposojo. 

Knjižnico v Desklah je leta 1946 ustano-
vilo Prosvetno društvo Ivan Cankar Deskle 
in takrat je imela približno 300 knjig: 184 
so jih kupili sami, 16 so jih dobili od Okraj-
nega ljudskega odbora Gorica, 100 so jih 
nabrali med ljudstvom. Največ knjig so 
darovali krajani Anhovega in Gorenjega 
Polja in še danes imamo v knjižnici knjige, 
ki nosijo imena darovalcev. Če malo pobr-
skamo med knjigami, bomo v njih zasledili 
žige raznih društev (Prosvetno društvo 
JADRAN Anhovo – Gorenje Polje, KUD 
IVAN CANKAR Deskle, med njimi celo žig 
duhovnika Petra Pribožiča). Zato menimo, 
da so knjige darovala takrat obstoječa ali 
že razpadla društva.  

Leta 1952 se je KUD Ivan Cankar Deskle 
preimenovalo v Delavsko prosvetno druš-
tvo SVOBODA Anhovo. In tako je knjižnica 
tudi spremenila ime. Postala je knjižnica 
DPD Svoboda Deskle. Do leta 1957 je ime-
la knjižnica prostore v Anhovem v nekda-
nji zobni ambulanti, od 1957 do 1959 je 
delovala v začasnih prostorih v Desklah 
(nekdanja miličniška postaja). Leta 1959 je 

knjižnica dobila stalen prostor v takrat na 
novo zgrajenem delavskem domu v Des-
klah in tu posluje še danes. Od leta 1980 
deluje kot podružnična knjižnica Goriške 
knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. 
Decembra 2001 je bila knjižnica ob finanč-
ni pomoči Občine Kanal ob Soči obnovlje-
na, ob strokovni pomoči Goriške knjižnice 
Franceta Bevka Nova Gorica pa je kot pr-
va podružnica prešla na računalniško izpo-
sojo gradiva. Krajevna skupnost Anhovo 
Deskle je letos podelila priznanje knjižni-
čarkama za večletno skrbno in ustrežljivo 
delo v knjižnici.  

V počastitev jubileja so se v Medgenera-
cijskem centru Pri Tinci odvijali literarni 
dogodki. Otroci so prisluhnili pravljicam 
štirih književnikov iz Goriškega literarnega 
kluba Govorica: Darinki Kozinc, Alji Furlan, 
Vidi Mokrin-Pauer in Milanu Petku Levo-
kovemu. Otroci so redno prihajali in bili 
zato tudi nagrajeni s knjigo. Odrasli so 
prisluhnili Franetu Goljevščku, rojenemu v 
Ligu, sicer živečemu v Izoli, ki je predstavil 
knjigi Modrina nad Maricelom in Gospa 
Maja. Deskle je na povabilo domačina Deja-
na Valentinčiča obiskal Ivan Oman, ki je 
privabil številne poslušalce, saj se je bilo 
treba preseliti v dvorano. Valentinčič je 
skupaj z zamejsko časnikarko Eriko Jazbar 
pripravil knjigo Ivan Oman: Za naš dragi 
dom in rod. Starosta slovenskega osamo-
svajanja je ob dogodku povedal številne 
zanimivosti, med drugim tudi to, da se je 
Demos začel prav v njegovi izbi. Že več-
krat je Deskle obiskal Tone Partljič, ki je bil 
tudi tokrat navdušen nad domačini, saj je 
s poslušalci delil vse prigode, ki jih je doži-
vel z mimoidočimi v kraju. V sodelovanju s 
Turističnim društvom Korada Deskle se je 
vabilu z veseljem odzvala Milena Miklav-

KD "Svoboda" Deskle je proslavilo jubilej domače knjižnice s sklo-
pom literarnih dogodkov za otroke in odrasle. 

70 let knjižnice v Desklah 

čič, avtorica knjige Ogenj, rit in kače niso 
za igrače. Zanimiva pripovedovalka je ori-
sala nekaj za sodobni čas precej neverjet-
nih zgodb, gotovo pa si bo Deskle za-
pomnila zaradi moderatorja, saj v mnogih 
nastopih ni še nikoli imela moškega sogo-
vornika, v vlogi katerega je nastopil Val-
ter Reščič. 

V novem letu nas čakajo številne kultur-
ne prireditve, začenši s Tednom 
(mesecem) kulture. Lepo vabljeni! 

Besedilo in fotografije: Petra Paravan 

Pravljice z Aljo Furlan o Mišku Šimu  Prva pravljična urica z Darinko Kozinc 

Milena Miklavčič in Valter Reščič o knjigi 
Ogenj, rit in kače niso za igrače  

Frane Goljevšček je odprl sklop dogodkov ob 
70-letnici knjižnice, govornik je bil predsednik 

KD "Svoboda" Deskle Klemen Stanič.  
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Na OŠ Kanal so se tako v Tednu otroka v 
nižjih razredih učili preko igre, pisali 
pesmice, na predmetni stopnji zapisovali 
svoje ideje o urejenosti šole in okolja, 
čisto vsi, od najmlajših v vrtcu do najsta-
rejših devetošolcev, pa so sodelovali pri 
pripravi razstave likovnih del v drugačni 
izvedbi, kot je običajno. Na strešne plošče 
formata 40 x 40 so slikali podobe takega 
sveta, kot si ga želijo. V petek, 7. oktobra, 
so na šolskem igrišču pripravili kulturni 
program. Učence, malčke iz vrtca, zapo-
slene na OŠ Kanal in druge obiskovalce 

prireditve je nagovoril župan Andrej Maffi. 
Pohvalil je njihove izvirne ideje in otroke 
pozval, naj se sami potrudijo za dobre 
medsebojne odnose in si tudi tako naredi-
jo svet lepši. Po odprtju razstave so si li-
kovna dela organizirano ogledali. Slike so 
nam zgovorno pokazale, da si otroci želijo 
prijazen svet brez vojn, nasilja, onesnaže-
nja in še marsičesa. 

Irena Hočevar Križnič  

Svet, v katerem želijo živeti naši najmlajši 
Med 3. in 7. oktobrom so na OŠ Kanal potekale razne dejavnosti, s katerimi so učenci 
na različne načine povedali, v kakšnem svetu želijo živeti, kar je letošnja tema projekta 
Zveze prijateljev mladine. V petek so se njihove dejavnosti zaključile ob odprtju razsta-
ve ob igrišču Osnovne šole Kanal. 

V kakšnem svetu želijo živeti kanalski 
osmošolci?  

Želela bi, da na svetu ne bi bilo več vojn, da 
otroci ne bi bili lačni. Rada bi, da bi imeli 
vsi ljudje dom, kjer bi lahko v miru živeli s 
svojo družino. Želim si, da bi mladi hitreje 
dobili zaposlitev, da bi bilo na svetu veliko 
sreče in veselja.  

Maja Kralj  

 

Želim si, da bi živela v svetu, kjer me nikoli 
ne bi bilo sram, strah … Rada bi imela toli-
ko denarja, da bi lahko kupila velike količi-
ne oblek, hrane, obutve …, ki bi jih podari-
la revežem.  

Pia Likar 

 

Ko bom odrasel, bi rad živel v svetu brez 
vojn. Želim si, da begunci ne bi bežali iz 
svojih domov. Hotel bi, da bi bilo čim manj 
samomorov in umorov in da bi države med 
seboj ne imele sporov.  

Matej Jerončič 

 

Hm, svet, v katerem želim živeti! To je svet 
brez mrkih in žalostnih obrazov, brez bo-
gatašev in revežev, je svet, v katerem bi se 
vsi smejali, je svet radosti in veselja.  

Aljaž Ipavec  

 

Želim si živeti v mavričnem svetu, v svetu 
različnih svetlih barv. Barve bi predstavlja-
le veselje, igro in smeh. Mavrični svet ne bi 
poznal stvari, kot so pisanje domačih na-
log, različne nesreče, nesramnosti, vojne 
… Svet domišljije in igre bi pripomogel k 
boljšemu okolju, čistejši naravi in boljšim 
razmeram.  

Jernej Vinazza  

Svet, v katerem želim živeti, 

je brez vojn 

in brez pretepanja, 

v njem je veliko potepanja. 

To je svet brez lakote 

in brez laži. 

Sonce nam sveti 

vse lepe dni.  

Katarina Ipavec, 3. a  

Rada bi živela tako, 

da bi se veliko igrali, 

da bi se veselo smejali, 

da bi vsak dan plesali, 

da bi veliko dobrot pomlaskali, 

da bi vsako noč mirno spali. 

Živela bi rada tako!  

Ana Grm, 3. a  
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Predstavitev poklicev 
na OŠ Kanal 

Zadnjo novembrsko soboto v tem letu, 
na turoben, oblačen dan, je na OŠ Kanal 
potekala predstavitev različnih poklicev. 
Udeležba je bila prostovoljne narave, naj-
bolj pa je bil dogodek namenjen deveto-
šolcem, ki naslednje šolsko leto odhajajo 
poklicnim in srednjim šolam naproti. 

Udeleženci Dneva poklicev so si med 
drugim lahko ogledali in se tudi preizkusili 
v različnih poklicih, kot so cvetličar, poli-
cist, vojak, novinar ... Predstavitve pokli-
cev so bile zelo zanimive in nazorne, tako 
da verjamemo, da so marsikomu olajšale 
odločitev glede nadaljnjega šolanja in že-
lenega poklica. 

Kako veliko je bilo njihovo veselje in ka-
ko navdušeno so se udejstvovali, pa najna-
zorneje prikazujejo fotografije.  

Maja Gerbec 
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Kako ločitev vpliva 
na najstnike? 

Vsak najstnik ima svoje težave, ki jih 
doživlja skozi obdobje pubertete. Neka-
teri jih znajo reševati in jih zaupajo neko-
mu, spet drugi pa neradi spregovorijo o 
tem. Možgani se vse življenje spreminja-
jo, ampak v adolescenci se zgodijo večji 
preskoki. Starši morajo v tem obdobju 
razumeti, da ne glede na to, koliko je zra-
stel njihov sin in kako se oblači njihova 
hčerka, morajo otroke imeti radi in jih 
spoštovati. Največje tegobe doživljajo 
najstniki, ko se starši ločujejo. Vsak se bo 
z ločitvijo spoprijel drugače, nekdo bo 
jezen na očeta ali mater, fantje postanejo 
bolj uporni, dekleta začno prej hoditi na 
zmenke ... Nekatere najstnice in najstniki 
pa to doživljajo na prav drugačen način. 
Svoja čustva prenašajo na telo, tako da se 
začnejo rezati, poskušajo narediti samo-
mor ipd. Boljše bi bilo, če bi starši svoje 
otroke pripravili na ločitev. Z njimi bi se 
usedli za mizo in jim povedali, da je loči-
tev nekaj vsakdanjega, in jim predstavili 
prednosti ločitve (več daril, potovanj …). 
Če imate takšne težave v družini, vam 
polagam na dušo, da se s svojimi otroci 
usedite in v miru pogovorite ter jim razlo-
žite, saj bo tako v prihodnosti mogoče v 
Sloveniji in po svetu manj nesreč. 

Maja Laščak  

MOST v očeh mladih 
Septembra se je začelo novo šolsko leto, hkrati pa smo v poštnem nabiralni-
ku našli glasilo občine Kanal ob Soči – Most. Zanimivo se nam zdi, da v 
njem najdemo svoje prispevke in prispevke svojih sošolcev. V časopisu niso 
samo teme za določeno skupino ljudi, temveč so tudi poučne teme in član-
ki, ki opisujejo dogodke v preteklih mesecih. V glasilu nas moti le to, da so 
nekateri članki predolgi in jih po navadi ne preberemo v celoti, saj nimamo 
časa ali pa se med branjem izgubimo. Lahko pa bi Most vključeval več misli 
oziroma mnenj tako otrok kot najstnikov glede določenih tem (odraščanja, 
drog, potovanj, prehrane ...). Na splošno pa je glasilo zanimivo in vsebuje 
veliko različnih in poučnih tem. Upamo, da boste še naprej uživali ob branju 
in izvedeli kaj novega ter razumeli naše poglede.  

Smisel prijateljstva 
Prijatelji imajo velik vpliv na naše življenje, lahko celo večjega kot družina in sorodniki. 

Pravi prijatelji ti vedno stojijo ob strani, lahko jim zaupaš ... Posledica prijateljstva je lahko, 
da zapademo v slabo družbo (drogiranje, alkohol, zabave ...), lahko pa na nas vpliva tudi 
dobro, če so prijatelji dobri in te spoštujejo (boljši uspeh, celo boljša osebnost ...). 

Nekateri prijatelji, ki jih imamo, se le pretvarjajo, da sočustvujejo z nami, v bistvu pa jim 
je za nas vseeno. Drugi nas res podpirajo in nas imajo radi ter nas spoštujejo, sami pa nam 
ne zaupajo in zato ne vemo, ali so prijatelji res pravi ali ne. Spet drugi so naši prijatelji le 
zato, da nas izkoriščajo, pravzaprav pa nas v drugih primerih ne potrebujejo. Večina najst-
nikov nas ima na družabnih omrežjih zelo veliko prijateljev, na primer na Facebooku, 
Skypu, Snapchatu ..., in s tem se nekateri še ponašajo, saj mislijo, da so posledično tako 
dobre osebe, da jim vsi zaupajo. V resnici pa tisti prijatelji niso pravi, temveč le "fejk", kot 
mi rečemo. 

Skratka, prave prijatelje je težko najti, še težje pa pozabiti in zapustiti. Le malo najstni-
kov ima dandanes res prave prijatelje, ki jim lahko zaupajo in za katere vedo, da jih ne bo-
do pustili na cedilu. Če pa sploh hočeš imeti dobre prijatelje, moraš biti tudi sam zvest in 
pošten ter zaupanja vreden. 

Andreja Seljak 
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Ker se lahko posuši narava. 

Matija Segalla, 1. a  

 

Če vlijemo olje v okolje, za naravo ni narav-
no. 

Lana Žnidarčič, 1. a 

 

Če kdo stopi na olje, mu spodrsne. 

Marija Ana Žnidarčič, 1. a  

 

Olje pride v vodo, ki jo pijemo, in bomo 
zboleli. 

Maj Humar, 1. b  

 

Umrejo čebele in ovenijo rožice. 

Anej Krajnik Žbogar, Zala Velišček, 1. b 

 

Zemlja nima moči proti olju in rastline se 
posušijo in živali se lahko zastrupijo.  

Neli Jug, 2. b  

 

Odpadno olje okuži naravo.  

Mei Šuligoj, 2. b  

 

Odpadno olje steče v morje in ribe pogine-
jo. Rastline odmrejo. 

Ula Švab, 2. a  

 

Zamaši se cev in pride do poplave.  

Jan Berlot, 2. a  

 

Olje se vlije v smetnjak in ne v lijak! Pridni 
bodite in nikar ne smetite. Pomislite, kako 
bo svet čist, če ga boste smetili. Zdaj ko 
imate plastenko, olja ne zlivajte proč. Re-
sno mislim, zdaj gre zares.  

Ameja Lesizza Mencin, 3. a  

 

Če ne bomo ločevali odpadkov, bo ves svet 
umazan. Moramo skrbeti za naravo in zem-
ljo. Potrudimo se. Če bomo sodelovali, bo 
naš dom lepši. Sodelujte ali pa pomislite, 
kakšen bo svet. Prosim, smeti vrzite v 
smetnjake.  

Lana Ferlinc Fikfak, 3. a  

 

Če ljudje olje izlijejo v naravo, bo narava 
vedno bolj umazana. Olje se bo lahko zme-
šalo s čisto vodo, živali se bodo zastrupile, 
ribe bodo poginile. 

Veronika Stegel, 3. b  

Ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja 
Komunala Nova Gorica začenja v sodelovanju z občinami in osnovnimi šolami projekt 
zbiranja odpadnega jedilnega olja v okolici osnovnih šol. V ta namen je Občina Kanal 
ob Soči financirala plastenke za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Na OŠ Kanal smo jih 
razdelili učencem od 1. do 5. razreda. Plastenke so odnesli domov tudi učenci POŠ Kal 
nad Kanalom. Razredničarke so učence poučile, kako naj bi odpadno olje zbirali, in jih 
vprašale, zakaj ga ne smemo zlivati v naravo. Dobile so zelo izvirne odgovore. 

Če človek odvrže odpadno olje v naravo še 
vroče, se lahko zaneti gozdni požar in se 
zastrupijo živali in rastline. Zato nehajmo 
onesnaževati naravo z oljem. 

Hana Goljevšček, 3. b  

 

Onesnažuje okolje in lahko na vrtu zraste 
zastrupljena hrana. 

Julija Šuligoj, 3. k  

 

Ker bi nastala gmota in škodi zdravju. Če bi 
človek olje zlil na vrt, bi se zastrupil in 
umrl.  

Ana Trampuš, 3. k  

 

Nisem vedel, da se lahko lijak zamaši, če 
vanj vliješ olje, in lahko se pokvarijo čistine 
naprave. Čez nekaj časa to začne smrdeti. 
Presenetilo me je, da lahko iz olja nastane 
biodizel.  

Matija Vidmar, 4. k  

 

Zakaj ločujemo odpadke? Hm. Dobro vpra-
šanje. Predvsem gre za ohranjanje čiste 
narave. Tudi naša šola se je vključila v pro-
jekt zbiranja odpadnega olja. V šoli smo 
dobili plastenke za zbiranje olja. Razmišlja-
la sem, zakaj so plastenke zelene barve. 
Mogoče predstavljajo čisto okolje. Pokrov-
ček in cedilce pa sta rumena, kar predstav-
lja olje.  

Vita Božič, 4. a  

 

To plastenko smo dobili, da bi tudi olje 
začeli ločevati. Olje dobimo, ko cvremo 
"frtaljo", krompir in drugo hrano. Ne sme-
mo ga odlivati v umivalnike. Prav tako ga 
ne smemo zlivati na kompost. V šoli smo 
se pogovarjali, kako ga zbiramo. Dati ga 
moramo v zeleno plastenko za ločevanje 
že uporabljenega jedilnega olja. Najprej ga 
precedimo skozi cedilo, ki je zraven pla-
stenke. Na njem ostanejo večji delci. Ko 
plastenko napolnimo, olje izlijemo v rumen 
zabojnik, ki je za to pripravljen. In tako ga 
ločujemo. 

Val Velušček, 4. a  

 

Plastenko za zbiranje olja smo dobili v šoli. 
Odločil sem se, da bomo doma zbirali olje, 
in začel sem o tem razmišljati. Tega olja ne 
smemo zlivati v odtoke. Ko bo plastenka 
polna, bomo olje izlili v zbiralno posodo. Že 
na plastenki sem opazil napise in sličice, ki 
prikazujejo, kako to počnemo.  

Matija Perše, 4. a  



35 

 

Katarina, ali si si že od nekdaj želela imeti 
svojo okrepčevalnico? Od kje želja?  

Če sem prav poštena, v bistvu ne. Študirala 
sem okoljsko tehnologijo, na tej smeri sem 
tudi diplomirala. Med študijem, od svojega 
15. leta, sem delala kot natakarica v različnih 
okrepčevalnicah in gostilnah. Pred nekaj leti 
se je na podobno pot podal moj brat in iz 
vsega tega se je razvila ideja o lastni okrep-
čevalnici. Sama sem zelo družabna in zgo-
vorna oseba. Rada delam z ljudmi in ker na 
trgu ni veliko zaposlitev za mlade, smo se 
kot družina odločili, da gremo v ta podvig. 
Brat dela v kuhinji, jaz pa za točilnim pul-
tom. 

Je trajalo veliko časa, da si prišla do želene-
ga cilja? 

Pot do cilja je bila zelo dolga. Zakoni in biro-
kracija niso bili na strani časa, ampak konec 
koncev se je vse zelo lepo izteklo. V tem 
času sem imela možnost nabrati še več izku-
šenj, ki mi pridejo danes zelo prav.  

Zanzibar – zanimivo ime! Zakaj prav Zanzi-
bar? 

Želela sem si nenavadno ime. Morda ta želja 
izhaja iz tega, ker tudi jaz nisem ravno obi-
čajna (smeh). V resnici pa je zgodba poteka-
la nekako tako: lani je bil moj brat na morju 
na Zanzibarju in kot družina smo o tem se-
veda na dolgo in široko razpredali. Ime Zan-
zibar mi je takoj padlo v uho. Morda zato, 
ker zveni tako eksotično. Čeprav kraj Deskle 
ni ravno eksotičen, pa mislim, da je lokacija 
okrepčevalnice na lepem položaju, obdana z 
naravo in vodo. Še nekaj palmic je bilo po-
trebnih in je skoraj kot na morju. 

Po čem lahko rečeš, da se razlikujete od dru-
gih ponudnikov v občini Kanal? 

Kar se tiče izbire hrane, ni velikih razlik. Mo-
goče lahko omenim "pork burger", ki je mo-
ja ideja. Glede pijače pa nudimo večjo izbiro 
piv, ki se še posebej dobro priležejo v polet-
nih dneh. Naša želja je povezati mlade ljudi, 
saj menimo, da na mladih svet stoji. 

Zanzibar v Desklah 
Katarina Lazar je dekle, ki se ti takoj vtisne v spomin. Njen iskreni nasmeh in pozitivnost 
sta kar nalezljiva. Ko mi je pred nekaj leti prvič omenila, kaj si želi, o njenem uspehu 
niti za trenutek nisem podvomila. Če lahko komu uspe, lahko njej. Pa ne zato, ker bi ji 
bilo v življenju vse dano, ampak zato, ker je delavna in angažirana. In prav sem imela. 
Danes ima čisto svojo okrepčevalnico in ravno o tem bo potekal najin pogovor. 

Se obetajo v prihajajočem letu še kakšne novo-
sti? 

Ja, izbira hrane se bo nekoliko povečala, mogo-
če bomo vključili tudi kakšen glasbeni in plesni 
dogodek. Vsekakor imamo idej veliko. Pustimo 
se presenetiti. 

Misel/želja ... za bralce Mosta? 

Za konec bi se rada zahvalila vsem, ki so pripo-
mogli k temu, da je okrepčevalnica odprla svoja 
vrata. Lepo vas vabimo na kuhano vino, pivo, 
burger ..., da se skupaj poveselimo v veselem 
decembru. Lepe praznike in srečno 2017 vam 
želi ekipa Okrepčevalnice Zanzibar. 

Maja Gerbec 
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Tanja, povej nam, koliko časa že pouču-
ješ plesanje.  

Ples poučujem že osmo leto.  

Kako da se je v tebi porodila želja po 
poučevanju plesa? Si bila tudi ti kdaj 
plesalka?  

Od vedno sem rada plesala. Že kot 
otrok sem plesala pri aerobiki in ritmi-
ki. Odraščanje, ustvarjanje lastne druži-
ne, različni življenjski dogodki so botro-
vali k temu, da vmes kar nekaj časa ni-
sem plesala. Pred desetimi leti pa me je 
želja po plesu premagala in tako sem se 
pridružila tekmovalni skupini Hip-hop 
mame. 

Poučuješ otroke. Od kje ta želja?  

Za tiste, ki me poznajo, ni skrivnost, da 
otroke obožujem. Hčerka Asja pleše že 
od malih nog. S plesno šolo Rebula se je 
udeleževala številnih tekmovanj in ve-
dno sem jo spremljala in podpirala. 
Prav ta nenehen stik s plesom me je 
privedel do spoznanja, da ples pred-
stavlja velik del mojega življenja. In ta-
ko sem se odločila, da združim svoji dve 

veliki strasti – otroke in ples. Poučeva-
nje otrok pa je privedlo še do nečesa - 
do Super tatkotov. Danes sem tako 
edina na Primorskem, ki poučuje dance 
show skupino Super tatkoti. 

Od kje želja, volja za ustanovitev lastne-
ga plesnega kluba? 

V osmih letih, odkar poučujem ples, 
sem zamenjala dva kluba. Pri obeh sem 
pridobila veliko novega znanja in pred-
vsem izkušenj. Ves čas pa sem si želela 
še nekaj več. V meni je tlela želja, da bi 
bil ples dostopen vsem, torej tudi 
tistim, ki si tega žal ne morejo privošči-
ti. Prav to in seveda ljubezen do plesa 
naju je s Sandijem povezala in letos sva 
ustanovila čisto svoj plesni klub — ŠK 
Unity. Plesni klub, ki ima svoja vrata 
odprta za vse. Tudi za tiste, ki si tega ne 
morejo privoščiti. 
Da je dobrota velika vrednota tega klu-
ba, dokazuje tudi sodelovanje z druš-
tvom Pomagajmo slovenskim otrokom 
(usklajevalka je ga. Barbara Fabijan), s 
katerim bomo letos za božič obdarili 
kar nekaj otrok iz socialno šibkih družin 
ne glede na to, ali so ali niso člani ple-
snega kluba. 

V čem se razlikujete od drugih?  

O razlikah med posameznimi plesnimi 
klubi je težko govoriti. Vsak je dober po 
svoje in verjamem, da se čisto vsak ple-
sni klub trudi po svojih najboljših 
močeh. Za naš klub lahko rečem, da 
imamo dostopne cene, veliko število 
nastopov, možnost odloga plačila ali 
brezplačne treninge za otroke iz social-
no ogroženih družin ... Omenim naj tu-
di, da nadarjeni plesalci ne plačujejo za 
dodatne treninge, ker s Sandijem meni-
va, da je nadarjenost, predvsem pa de-
lavnost in želja otroka po plesnem 

Tanja Simčič Makuc 

Od vedno sem rada plesala 
Tanjo Simčič Makuc sem spoznala pred štirimi leti, ko sem v plesno šolo, v kateri je takrat 
poučevala, vpisala svojo hčerko. Pred mano je stala energična temnolaska s prešernim 
nasmehom na obrazu. Energija in dobra volja sta iz nje kar kipeli in že takoj je bilo vide-
ti, da obožuje otroke in oni njo. 

V teh štirih letih sem spoznala, da je Tanja mnogo več kot zgolj učiteljica plesa. Je ma-
ma, partnerka, ženska, ki ima čut za socialno ogrožene, ki pomaga, ko in kadar le zmore,  
in še mnogo mnogo več, Tanja je ogromno. Predvsem pa je oseba, ki ti zna v še tako 
slabem dnevu narisati sonček na obraz. 

Težko je v en intervju strniti vse, kar Tanja počne, zato sva se tokrat odločili, da se bo-
va pogovarjali o eni izmed njenih velikih ljubezni. Pogovarjali se bova o plesu.  

uspehu dovolj veliko plačilo. 

Želje za prihodnje leto? 

Komaj letos ustanovljeni plesni klub 
šteje že več kot 120 članov. Pošteno 
povedano si s Sandijem takšnega števi-
la še v najlepših sanjah nisva predstav-
ljala. Želiva si, da bi bili naši člani v klu-
bu zadovoljni in da bi se zabavali. Naji-
na največja želja pa je dobre plesalce, 
in teh v našem klubu ni malo, tako  
izoblikovati, da se bodo lahko udeležili 
velikih plesnih tekmovanj. 

Še misel/želja ... za bralce ... 

Na poti med tistim, kar ste nekoč bili, 
in tem, kar ste danes, se odvija ples 
življenja. Vabim vas, da skupaj z nami 
zaplešete na naših tečajih. Ob torkih se 
lahko z nami zibljete v ritmih zumbe in 
reggaetona, ob sredah pa se učimo 
družabnih plesov v parih. (Zumba in 
Reggaeton: torek 20h–21h, večnamen-
ska dvorana OŠ Kanal, z Ani Čevdek; 
plesni tečaj: sreda 19h–20h, večnamen-
ska dvorana OŠ Kanal.) 
Priložnost bom izkoristila še za to, da 
iz srca voščim našim članom, plesal-
cem, bralcem glasila Most ter vsem 
občankam in občanom lepe in mirne 
praznike. 
Živeti pomeni ustaviti se tam, kjer sije 
sonce. Čim več sonca vam želim v pri-
hajajočem letu. 

Maja Gerbec 
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Kdaj se je začela širiti zavest o škodlji-
vosti azbesta med delavci v tovarni 
Salonit in lokalnim prebivalstvom?  

Sredi šestdesetih let so pri večjem šte-
vilu delavcev odkrili azbestne bolezni. 
Na težave so delavci in krajani opomi-
njali vodilne že dosti časa pred ustano-
vitvijo društva. Sredi sedemdesetih let 
je opozarjal tudi formiran odbor pri 
Krajevni skupnosti Deskle - Anhovo. 
Čeprav je znano, da je inkubacijska do-
ba obolelih več kot štirideset let, zbole-
vajo tudi mladi. Vodstvo podjetja se je 
težave začelo zavedati šele ob pojavu 
smrti večjega števila delavcev in tožb 
za odškodnino.  

Na začetku leta 1996 ste se skupaj s 
posamezniki aktivirali in ustanovili 
Društvo obolelih zaradi azbesta v Des-
klah. Kakšno je bilo stanje takrat? 

Zaradi izgube jugoslovanskega trga in 
prepovedi uporabe azbesta v nekaterih 
zahodnoevropskih državah se je manj-
šalo število zaposlenih. Vzdušje je bilo 
stresno, število obolelih je bilo vse 
večje. Treba je bilo zagotoviti v prvi 
vrsti socialno varnost, poskrbeti za nas 
in druge, da ne bi več sto delavcev 
ostalo bolnih in brezposelnih. Ustanovi-
tev društva je bila nujna in edina pot 
do formalnega zagovornika prizadetih 
ter potreben akter.  

Istega leta ste v mesecu septembru 
odločilno prisostvovali pri sprejetju 
Zakona o prepovedi proizvodnje in pro-
meta z azbestnimi izdelki. Kaj je zakon 
prinesel in kakšne načrte imate za na-
prej?  

Zakon je prinesel veliko pridobitev, ne 
le da je prepovedal proizvodnjo in pro-
met, poskrbljeno je bilo za odvečne 
delavce, starejši in oboleli so se upoko-
jili, oboleli so se upokojili pod ugodnej-
šimi pogoji. Pridobljena je bila pravica 
do odškodnin, določena so bila sred-

stva za sanacijo in odstranjevanje po-
sledic. Naše delovanje je bilo usmerjeno 
naprej, da bi bilo poskrbljeno tudi za 
krajane. Tako je bil leta 2007 dopolnjen 
azbestni zakon, s katerim imajo pravico 
do odškodnine tudi krajani, ki živijo 
zraven tovarne, in družinski svojci de-
lavcev, ki so bili izpostavljeni azbestu. 
Še vedno pa je težava, da je postopek 
za odškodnino po uveljavljenem uprav-
nem postopku dolg lahko tudi devet 
mesecev, čeprav so to oboleli za pljuč-
nim rakom in mezoteliomom in umre-
jo, preden dobijo odškodnino. Skrajša-
nje postopkov do izplačila odškodnine 
je tudi ena mojih zadnjih dejavnosti na 
tem področju.  

Danes ima društvo status humanitarne 
organizacije in strokoven svet, ključna 
je bila tudi ustanovitev Iniciativne sku-
pine …  

Leta 2000 je bila ustanovljena Iniciativ-
na skupina za zdravstveni preventivni 
program, s številnimi cilji za ohranjanje 
zdravja, poleg osveščenosti in telesne 
vadbe tudi ustvarjati podporno social-
no okolje. Programi skupine se še ve-
dno izvajajo, le da so od leta 2004 v 
okrnjeni obliki. Tega leta smo kot druš-
tvo pridobili status društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju zdrav-
stvenega varstva, leta 2008 pa smo 
pridobili status humanitarne organiza-
cije. Od vsega začetka sodelujemo z 
doc. dr. Metodo Dodič Fikfak, dr. med., 
predstojnico Kliničnega inštituta za 
medicino dela, prometa in športa, KC 
Ljubljana, ki je tudi predsednica stro-
kovnega sveta društva. 

Koliko članov je sedaj v društvu OZA in 
kje vidite razloge, da niso vključeno vsi 
prizadeti?  

Trenutno je v društvu približno 340 
članov. Razlogi, da niso vključeni vsi, so 
verjetno, da ljudje ne vidijo potrebe, jih 
ne zanima. Vsi programi so odprti za 

Radivoj Velušček 

Ob 20. obletnici delovanja Društva obolelih 
zaradi azbesta (OZA) 
Letos mineva 20 let od sprejetja zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestni-
mi izdelki, hkrati Društvo obolelih zaradi azbesta obeležuje 20-letnico svoje ustanovi-
tve. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s predsednikom društva vse od njegove usta-
novitve in prejemnikom občinske nagrade pred petimi leti — Radivojem Veluščkom. 

vse, članstvo ni pogoj za sodelovanje, 
na prireditve vabimo s plakati …  

Za letošnje leto ste pripravljali obeleži-
tev 20-letnice delovanja društva, nam 
lahko zaupate, kaj ste pripravili? 

Za september sta bili načrtovani pro-
slava in postavitev azbestnega zname-
nja (spomenika), kar smo prestavili 
tako zaradi zdravstvenih kot organiza-
cijskih težav v naslednje leto. Kajti za-
radi 70-letne uporabe azbesta v Anho-
vem bo zaradi bolezni, ki jih povzroča 
azbest, prezgodaj umrlo več tisoč de-
lavcev in krajanov. 

Bi želeli še komu kaj sporočiti?  

Zahvalil bi se vsem, ki so pomagali, da 
smo problematiko azbesta omilili. Dru-
gače bivanje v naši občini danes ne bi 
bilo takšno, kot je.  

Mojca Perkon Kofol 
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Pot iz Kanala do Avč 
V Kanalu ima človek na voljo nekaj spre-

hajalnih poti, če jim sploh lahko tako reče-
mo, glede na to, da so to lokalne ceste in 
ne pešpoti v pravem pomenu besede. 
Vsak od nas ima svojo pot, po kateri se 
sprehaja, si nabira moči, kondicije ali se 
zgolj nadiha svežega zraka. 

Hoja po naravi, pa četudi občasno šviga-
jo mimo avtomobili, je nekaj posebnega. V 
Kanalu imamo to srečo, da nam večina 
poti omogoča pogled na čudovito reko 
Sočo, ki je s svojo čarobno barvo pravi 
balzam za oči. 

Žal pa se veliko ljudi ne zaveda, kako 
zelo lepa in spoštovanja vredna je narava. 
Pot iz Kanala do Avč namreč spominja na 
več stvari, le na urejeno okolico ne. Zara-
ščenost ob cesti je nekaj, kar moramo 
očitno v Sloveniji vzeti v zakup, onesnaže-
nost pa mislim, da ne. Ko hodiš iz Kanala v 
Avče, se ti zdi, kot da spremljaš ceneno 
reklamo za znano pivovarno. Na vsakem 
vogalu, travniku, grmu, stezi …, na vsa-
kem koncu najdeš eno, dve, tri prazne 
pločevinke piva, in to ne vseh zarjavelih, 
starih, ne, čisto nove, odvržene nedolgo 
nazaj. Da pa to ne bi bilo dovolj, se očitno 
iz avtomobila ali kako drugače v naravo 
odlaga tudi cele vreče smeti, lončke od 
kave, celo šopek rož. 

Pomanjkanje smetnjakov ne more in ne 
sme biti razlog, kajti najdemo jih lahko 
tako na začetku in koncu Bodreža kot tudi 
v Avčah in Kanalu. Je lahko kaj drugega 
razlog kot zgolj malomarnost, lenoba in 
neodgovornost ljudi, ki to počnejo? 
Mislim, da ne. Narava je ena sama in če je 
ne bomo negovali, jo bomo uničili, kar pa 
očitno teh malomarnih ljubiteljev ploče-
vink piva in smeti niti malo ne moti. 

Maja Gerbec  

Prometni kaos 
Jutra so bolj ali manj kaotična pri vseh 

ljudeh. Vstati, se obleči, pozajtrkovati in 
se vmes še dodobra prebuditi. Vse to so 
stalnice pri večini ljudi. Ko pa imaš otroka, 
se ves ta kaos podvoji, potroji ... Tako kot 
hitimo doma, hitimo tudi zunaj doma. Ura 
nas neusmiljeno preganja, služba čaka, mi 
pa moramo še do šole, kjer odložimo 
otroka. Pri vsem tem hitenju pa velikokrat 
človek pozabi, da v prometu ni sam. Poleg 
njega so še drugi starši v avtomobilih, 
pešci, kolesarji, otroci, ki bi radi prišli kar-
seda hitro in po najkrajši poti do želenega 
cilja. 

Jutranji kaos pred Osnovno šolo Kanal 
ponazarja ravno to. Drug čez drugega, 
mimo drugega, vsi v želji, da bi svojega 
otroka odložili neposredno pred vhodom. 
Pri tem pa pozabljajo, da so na isti površi-
ni poleg njih v avtomobilih tudi otroci, 
komaj sedem ali več let stari otroci, ki gre-
do (po zakonu) sicer lahko sami v šolo. Ali 
je to varno ali ne, pa je presoja vsakega 
starša. Velikokrat se zgodi, da se otroka, 
ki prečka cesto, sploh ne vidi oz. se mu ne 
da prednosti. Tisti, ki do šole pridejo po 
pločniku, so še kolikor toliko varni, pri 

tistih, ki pa so primorani prečkati cesto, 
da pridejo do šole, je zgodba popolnoma 
drugačna. 

Nedolgo nazaj so neposredno pred vho-
dom v šolo povozili malo mucko. Dokler je 
to za nekatere samo in zgolj žival, je v 
redu, a s takšno brezbrižnostjo in hite-
njem ter neupoštevanjem vseh udeležen-
cev v prometu bo na mestu živali kmalu 
otrok. Takrat bo za jok prepozno. Pridite v 
šolo minuto prej, parkirajte drug za dru-
gim in ne vzporedno, drug mimo drugega. 
Upoštevajte pravila, bonton in predvsem 
bodite drugim za zgled. 

Maja Gerbec  
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Z lepoto in urejenostjo 
kraja kažemo sebe 

Včasih se vprašam, če se zavedamo, 
kakšen lep kotiček sveta nam je bil podar-
jen. V času, ki ga živimo, na to le redko 
pomislimo, niti se ne zavedamo povsem, 
da narava ne potrebuje nas, ampak mi 
njo. Kanal z okolico, smaragdno reko 
Sočo, čudovitim hribovjem nas kar kliče, 
da se spočijemo in občudujemo lepote 
stvarjenja. Seveda pa je odgovornost tudi 
na nas, da znamo negovati, kar nam je 
bilo podarjeno, in te lepote ohranimo za 
svoje potomce. V naši krajevni skupnosti 
je veliko krajanov, ki na različne načine 
prispevajo h kakovosti bivanja. Sami pa 
lahko vidimo, da nekateri še posebej iz-
stopajo in jim ni žal vloženega prostovolj-
nega dela. Težko je z imeni izpostaviti te 
ljudi, ker jih je toliko, da bi zagotovo kate-
rega izpustili. Smo pa jim dolžni izreči 
zahvalo. Na fotografijah lahko vidimo 
urejene kotičke svojega kraja in okolice, 
ki iz leta v leto dobiva lepšo podobo. To 
je zagotovo eden od razlogov, da ga vsa-
ko leto obišče več turistov.  

KS Kanal se zahvaljuje vsem, ki na kakr-
šen koli način s prostovoljnim delom bo-
gatite naš kraj. 

Irena Hočevar Križnič, foto: arhiv KS Kanal  
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Če pogledamo v zgodovino: pred tremi 
leti je ekipa Salonita ta čas zanesljivo zase-
dla prvo mesto na lestvici. Kanalci so tedaj 
osvojili tudi pokalni naslov. Popoln ligaški 
spored pa so letos načele poškodbe in 
ekipo prisilile k spremembi udarne prve 
postave. Spomnimo se, da so letošnje 
glavne okrepitve moštva trener Gregor 
Jerončič, napadalec Saša Gadnik, bloker 
Dane Mijatović, sprejemalec Luka Jeron-
čič (med študijem je igral za Črnuče), 
organizator Matija Jereb in ofenzivni spre-

jemalec Matic Vrtovec 
(Go Volley). Iz mlajših 
selekcij sta napredova-
la Aleks Kovačič in 
Grega Pirih. Kariero 
so zaključili nekdanji 
stebri: Andrej Kovačič, 
Luka Krivec, Darijo 
Savičić, Israel Dos 
Santos, Jure Okroglič 
pa je prestopil k držav-
nemu podprvaku Cal-
citu iz Kamnika. OK Salonit Anhovo - Kanal 
je predstavitev članskega moštva pripravil 
na sedežu podjetja Salonit Anhovo d. d. 
Na začetku novembra je, po zadnjih pre-
gledih, zeleno luč za igranje dobil prvi 
organizator Matija Jereb. Žal pa je sezona 
končana za Matica Vrtovca. Zaradi po-
škodbe sprednjih kolenskih križnih vezi bo 
okrevanje še dolgo. Predsednik kluba Juli-
jan Fortunat je poudaril odločenost vod-
stva, da se bo v primeru osvojitve medalje 
v prvenstvu Salonit Anhovo z okrepljeno 
ekipo vrnil v evropska tekmovanja. Direk-
tor kluba Miloš Grilanc si dolgoročno veli-
ko obeta od mladinskega pogona, za kate-
rega je klub pridobil tudi denar iz sklada 
nacionalnih panožnih šol, novi trener Gre-
gor Jerončič pa ob zmagovalni mentalite-
ti opozarja na pomembnost sodelovanja 
pri razvoju odbojkarjev na Goriškem z bliž-
njim Go Volleyjem. Kakšno je stanje drugih 
selekcij OK Salonit Anhovo - Kanal? Druga 
ekipa išče svoj preboj v zgornjo polovico 

lestvice, v 3. DOL zahod. Mladinci pa so 
izpadli v četrtfinalu in se tako niso uvrstili 
v nadaljevanje tekmovanja v mladinskem 
državnem prvenstvu. V Skupini A so igrale 
ekipe: Črnuče ACH, KEKO Oprema Žužem-
berk, Triglav Kranj in Salonit Anhovo. Ka-
nalci so osvojili 3. mesto in tako končali 
tekmovanje. Nastop v Pokalu Slovenije se 
je končal tudi za prvo ekipo. Odbojkarji 
Hoč so na povratni tekmi osmine finala 
Pokala Slovenije premagali ekipo Salonit 
Anhovo z rezultatom 3 : 0 in se tako uvr-
stili v četrtfinale. Kanalci so se tako v leto-
šnji sezoni poslovili od pokalnega tekmo-
vanja. Vendar, kot radi rečemo, slab zače-
tek, dober konec. Svoje moči bo klub se-
daj usmeril samo v državno prvenstvo, 
kjer jih čakajo še zahtevni boji za uvrstitev 
med šest najboljših ekip. Zaradi slabšega 
začetka sezone in pomanjkanja kadrov na 
nekaterih igralnih mestih bodo odbojkarji 
Salonita Anhovo v nadaljevanje sezone 
krenili z okrepitvijo iz Srbije. Do konca 

letošnje sezone jim je zvestobo 
obljubil Arsenije Mutapčija. Uni-
verzalni, izkušeni in kar 206 cen-
timetrov visoki odbojkar lahko 
enakovredno igra na položaju 
sprejemalca in napadalca. Arse-
nije je od leta 2006 do leta 2010 
branil barve Vojvodine iz Novega 
Sada, kasneje ga je pot vodila v 
Spartak iz Subotice, v Kakanj 
(BIH), v Alžirijo, v Belgijo, v Fran-
cijo ter na Madžarsko. V lanski 
sezoni je nastopal v prvi finski 
ligi pri ekipi Sampo. V letošnji 
sezoni pa je igral za OK NIS iz 
Niša. Arseniji želimo obilo vrhun-
skih odbojkarskih predstav v 
kanalskem dresu in čim boljše 
počutje v odbojkarskem Kanalu 
ob Soči.  

Boštjan Simčič, 

foto: OK Salonit Anhovo - Kanal 

Kanalsko odbojkarsko leto 
se ni začelo po napovedih 

Arsenije Mutapčija, okrepitev odbojkarjev 
Salonita iz Srbije 
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Božični sejmi 
December je čas, ki nam poleg mraza in snega prinaša tudi čudovi-
to praznično vzdušje. Večina krajev tako po Sloveniji kot izven nje-
nih meja se odene v pravljično podobo. Velika mesta, kraji v ta na-
men vsako leto organizirajo tako imenovane božične sejme, ki s 
svojo pestro in izvirno ponudbo obiskovalcem pričarajo pravo zim-
sko pravljico. 

V Sloveniji imamo kar nekaj božičnih sejmov, tokrat pa smo za vas 
šli izven meja Slovenije. Pokukali smo na k nam bližjo avstrijsko Ko-
roško, ki je po svojih božičnih sejmih znana daleč naokoli, saj pred-
stavljajo del dolgoletne tradicije. Lučka pri lučki, mošt, punč, kuha-
no vino, čokolada, klobase, kislo zelje, pražen krompir, darilca ... Vse 
to in še več dela božične sejme na avstrijskem Koroškem tako mam-
ljive za številne obiskovalce, tako domače kot tuje. 

Božični sejem Villach/Beljak 
Kje: glavni trg (Hauptplatz) in okoli glavne cerkve. 
Zanimivost: Zvonik cerkve je v celoti okrašen z lučkami, 
tako da ga ne moremo zgrešiti. Več kot 50 stojnic, vse 
odete v enako podobo. 
Trajanje: 25. 11.–24. 12. 

Obisk božičnega sejma brez pokušine tipičnih dobrot, ki jih stojnice 
ponujajo, si težko predstavljamo. Da pa obisk sejma ne bo predstav-
ljal prevelike obremenitve za družinski proračun, vam na tem mestu 
podajamo še cene glavnih prodajnih artiklov: 

 kuhano vino: 2,80–3,20 €, 

 kuhan jabolčni mošt: 2,50 €, 

 punč: 3,00 €, 

 vroča čokolada: 2,50 €, 

 čaj: 2,30 €, 

 mineralna voda: 2,30 €, 

 klobasa, kislo zelje, pražen krompir in kajzerica: 8,50 €, 

 sadje, oblito s čokolado: 3,00 €. 

 
Uživajte v prazničnih trenutkih in lepotah božičnih sejmov. 
 

Maja Gerbec, vir fotografij: svetovni splet 

Božični sejem Velden/Vrba ob Vrbskem jezeru 
Kje: v mestnem središču in ob jezeru. 
Zanimivost: Velik adventni venček in jaslice, ki valovijo na 
Vrbskem jezeru. 
Trajanje: 25. 11.–18. 12. 

Božični sejem Pörtschach/Poreče ob Vrbskem jezeru 
Kje: promenada ob Vrbskem jezeru. 
Zanimivost: Božična jelka na vodi ter odprt ogenj. 
Trajanje: 25. 11.–18. 12. 

Božični sejem Klagenfurt/Celovec 
Kje: v mestnem središču. 
Zanimivost: Proglašen za najlepši božični sejem 
cele alpsko-jadranske regije. 
Trajanje: 19. 11.–24. 12. 
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Hladna predjed: 
namaz iz dimljenega lososa 

Sestavine: 

 150 g dimljenega lososa, 

 150 g polnomastne skute, 

 100 g masla, 

 peteršilj, 

 poper. 

Vse sestavine zmešano v gladek namaz, 
ki ga za pol ure damo v hladilnik, da se 
ohladi. Namaz ponudimo v kombinaciji s 
popečenimi kruhki. 

 
Topla predjed: 
čebulna kremna juha 

Sestavine: 

 5 velikih čebul, 

 1 l jušne osnove, 

 100 ml sladke smetane, 

 sol, 

 poper. 

Čebule olupimo, prerežemo na polovico 
in položimo na pekač, obložen s peki pa-
pirjem. V pečici jih pečemo 45 minut na 
180 stopinjah. Pečene damo v posodo in 
jih zalijemo z jušno osnovo. Vse skupaj 
posolimo, popopramo in pustimo, da za-
vre. Ko zavre, odstavimo, dodamo sladko 
smetano in vse skupaj zmeljemo s palič-
nim mešalnikom. Postrežemo s popečeni-
mi kruhovimi kockami. 

Glavna jed (riba): 
brancin iz pečice 

Sestavine: 

 4 brancini, 

 8 krompirjev, 

 2 limoni, 

 4 žlice nasekljanega peteršilja, 

 4 žlice oljčnega olja, 

 4 stroki česna, 

 sol, 

 poper, 

 rožmarin. 

Vse sestavine operemo. Česen in peter-
šilj na drobno nasekljamo. Krompir nare-
žemo na kose, ga posolimo in popopra-
mo. Dodamo peteršilj ter olje in položimo 
v pečico, ogreto na 200 stopinj, za dobre 
pol ure. Nato na krompir položimo branci-
ne, ki jih prej posolimo, popopramo ter 
natremo s česnom in rožmarinom. Vse 
skupaj malček polijemo z limoninim so-
kom in oljčnim oljem in damo v pečico, 
kjer pri 180 stopinjah pečemo še dobrih 25 
minut. 

 
Glavna jed (meso): 
piščanec s timijanom v pečici 

Sestavine: 

 1 velik piščanec, 

 oljčno olje, 

 nekaj vejic timijana, 

 3 stroki česna, 

 sol, 

 poper, 

Božična večerja je za marsikoga najpomembnejša večerja v letu. To je čas, ko se zbere 
celotna družina in se miza šibi pod dobrotami. Vsakdo si želi, da bi bila božična večerja 
tako čarobna, kot je božič sam. Narava dela in življenjski slog, ki ga živimo, pa nam 
marsikdaj onemogočata dolgo pripravo in nimamo časa za razmišljanje, kaj bi kuhali. 
Odločili smo se, da vam priskočimo na pomoč. Za vas smo sestavili štirihodni menu za 
4–5 oseb, katerega recepti niso zahtevni in od vas zahtevajo le obilico dobre volje. 

 sok polovice limone, 

 2 jajčevca, 

 2 korenčka, 

 2 bučki, 

 4 olupljeni krompirji, 

 2 veliki čebuli, 

 belo vino. 

Piščanca operemo in ga nadevamo z 
olupljenimi stroki česna ter vejicami timi-
jana. Bučke, melancane, korenje in čebu-
le narežemo na poljubno velike kose. 
Piščanca natremo s sokom limone in po-
ložimo v namaščen pekač. Potresemo s 
soljo, timijanom in poprom. Okrog 
piščanca razporedimo zelenjavo, prelije-
mo s kozarcem belega vina in postavimo 
v na 200 stopinj ogreto pečico. Pečemo 
približno pol ure, piščanca obrnemo, pre-
mešamo zelenjavo, začinimo in pečemo 
še približno eno uro. 

 
Sladica: kakavov kolač 

Sestavine: 

 5 jajc, 

 100 g masla, 

 180 g sladkorja v prahu, 

 140 g moke, 

 50 g kakava, 

 žlička pecilnega praška, 

 100 ml sladke smetane, 

 100 g čokolade.  

Suhe sestavine presejemo, rumenjake 
ločimo od beljakov. Penasto umešamo 
rumenjake in 100 g sladkorja ter dodamo 
zmehčano maslo. Beljake s preostalim 
sladkorjem stepemo v sneg in ga počasi 
vmešamo v rumenjake in na koncu doda-
mo še moko. Dobljeno zmes vlijemo v 
podolgovat pekač in damo v na 180 sto-
pinj ogreto pečico. Pečemo približno 40 
minut. Med pečenjem pripravimo glazu-
ro. V kozico vlijemo sladko smetano in 
nadrobljeno čokolado. Stopimo in z dob-
ljenim prelivom premažemo pečen kolač. 
 

Preživite čudovit božični večer ob dobri 
hrani in družbi! 

Maja Gerbec 
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Ajba – dežela medenih 
dreves 
Le kdo ne pozna vasi Ajbe na desnem 
bregu reke Soče, s svojim znanim Napo-
leonovim mostom, novo plezalno steno 
in jezom? Poznana pa je tudi po pridnih 
čebelarjih, ki s pridom izkoriščajo narav-
no danost tega območja, in sicer bogato 
izbiro dreves, ki omogočajo čebelam, da 
nabirajo sladko medičino. 

Zgodovina čebelarstva Rozman - Ger-
bec sega več kot 100 let nazaj v drugo 
polovico 19. stoletja, ko se je s čebelar-
stvom začel ukvarjati Matija Perše. Danes 
nas na mesto, kjer je stal njegov čebel-
njak, spominja le še nekaj kamnov, ki pri-
čajo o nekem delčku zgodovine. 

Čebelarjenje je nadaljeval njegov sin 
Ivan Perše (znan kot Janez Koširjev, ki je 
z voli "prefural" marsikateri tovor v doli-
ni). Po njegovi smrti je čebele prevzela 
hči Marija Gerbec, ki je ob nesebični po-
moči sosedovega čebelarja pridno čebe-
larila, tako da je bil med vedno pri roki, 
kakšen kozarec pa je bil tudi za prodajo. 

Kot otrok sem se spraševala, kako do 
medu sploh pride. V bližini kraja, kjer sem 
odraščala, ni bilo nobenega čebelarja, ob 
nestrokovni razlagi, kako med nastane, 
pa ga dolga leta nisem niti poskusila. Leta 
2003, ko sem se poročila, so se stvari 
spremenile, saj je mož prihajal s kmetije, 
kjer so bile prisotne tudi čebele, in čez 2 
leti sem se odločila, da bom začela čebe-
lariti tudi jaz. Pokojni tast se je smejal: 
»Ko te bosta prvi dve pičili, pa poletiš!« No, 
bili sta dve, pa še dve … in kmalu nisem 
več štela. Seveda sta mi kasneje oba s 
taščo rada pomagala pri čebelarskih 

opravilih. Še posebej sem hvaležna čebe-
larju Ivu Žnidarčiču, da mi je z nasveti in 
praktično pomočjo vedno stal ob strani, 
prav tako pa tudi možu Goranu, da poskr-
bi za težja čebelarska opravila, teh pa je 
pri več kot 100 panjih kar precej. Iz želje 
po izboljšanju ponudbe butičnih vrst me-
du se je sčasoma porodila tudi ideja o pre-
važanju čebel. Tako smo kupili tudi manjši 
prevozni tovornjak, ki omogoča boljšo 
pašo tudi drugje. 

Skrb vsakega čebelarja mora biti usmer-
jena v pridelovanje kakovostnih čebeljih 
pridelkov. K temu prispevata stalno izo-

braževanje in upoštevanje vseh smernic 
HACAP-a. Vključila sem se tudi v sistem 
SMGO – slovenski med z zaščiteno geo-
grafsko označbo kontrolirane kakovosti. 
Občasno dam med tudi na ocenjevanje. 
Tako sem že prejela medalje s svetovnega 
ocenjevanja medu kot tudi zlate medalje 
na sejmu Agra v Gornji Radgoni. 

Vesela sem, da živim v Ajbi, deželi mede-
nih dreves, ki omogoča mojim čebelicam 
tako obilno pašo, iz katere lahko ustvarijo 
vrhunske pridelke, ki so nam v slast in 
veselje.  

Silvia Rozman Gerbec 
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Zahvala 
Čas, v katerem živimo, je neizprosen. 

Od nas zahteva, da nenehno hitimo, se 

ženemo za stvarmi ... Vmes pa pozab-

ljamo, kdo in kaj smo. Vse prevečkrat 

se zgodi, da v vsem tem hitenju pozab-

ljamo na ljudi same, njihov prispe-

vek ... Zato bom izkoristila priložnost 

in se zahvalila čisto vsem in vsakemu 

posebej, ki skupaj z nami ustvarjate 

občinsko glasilo Most. To ni samo delo 

uredniškega odbora, to je delo vseh 

nas. Brez vaše angažiranosti, udejstvo-

vanja tudi Mosta ne bi bilo. Zato iskre-

na hvala. Ostanite tako dejavni in za-

vzeti tudi v prihajajočem letu. Samo 

skupaj z vami bomo lahko še naprej 

ustvarjali glasilo, na katerega smo 

lahko že danes vsi ponosi. 

Maja Gerbec, 
glavna in odgovorna urednica  

Čestitka ob zlati poroki Mire in Danila Strgarja 
V današnjem času, ko vsi samo hitimo, ko temeljne človeške vrednote postajajo 

samo še bled spomin, si težko predstavljamo, da lahko z eno osebo preživiš skupaj 
pol stoletja. V času instant generacije se zdi to skoraj nemogoče. 438.000 ur, 18.250 
dni, 2600 tednov, 600 mesecev, 50 let z eno osebo. V dobrem in slabem. 

Morda se nam to res zdi nepredstavljivo, a za Miro in Danila Strgarja je še kako zelo 
resnično. Daljnega leta 1966 sta si obljubila večno zvestobo na matičnem uradu v 
Kanalu. Danes, 50 let kasneje, sta na istem uradu v krogu svojih najbližjih še enkrat 
potrdila tisto, kar sama že dolgo časa vesta – da ljubezen in medsebojno spoštovanje 
lahko premagata marsikatero življenjsko oviro. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, 
Mitja in Renato, ki sta bila na jubilejni obletnici tudi njuni priči. 

Ljubezen in medsebojno spoštovanje nista nekaj, kar lahko jemljemo samoumevno. 
Brez tega ni pravega zakona in pravega zakona ni brez vsakodnevnega truda in ne-
prestanega vlaganja, zato Miri in Danilu iz srca čestitamo, da sta ne glede na to, v 
katero smer je zavila življenjska pot, drug v drugem vedno našla in videla sopotnika 
za vse življenje. Naj bo vajina skupna življenjska pot še naprej polna razumevanja, 
spoštovanja in ljubezni. 

Uredniški odbor 

Postati starš pomeni prevzeti eno naj-
lepših, a hkrati tudi eno najtežjih vlog v 
življenju. Ljubiti brezpogojno in obenem 
ohraniti zdrav razum v še tako nemogočih 
položajih. To pomeni biti starš. Vloga, ki ti 
je dana enkrat in za vedno. V te zahtevne, 
a tako zaželene čevlje je v občini Kanal ob 
Soči v drugi polovici leta stopilo štirinajst 
staršev. Na svet je prijokalo šest fantkov 
in ena deklica. 

Malim princem in blaženi princeski želi-
mo, da bi bila sreča in zdravje njihova naj-
zvestejša življenjska sopotnika. Mamicam 
in očkom pa veliko prespanih noči in čim 
manj skrbi.  

Nihče ne more vedeti, 

kaj pomeni življenje, 

kaj pomeni svet, 

kaj pomeni kar koli, 

dokler ne dobi otroka in ga vzljubi. 

Takrat se spremeni vse vesolje 

in nič ne bo nikoli več tako, 

kot je bilo. 

(Lafcadio Hearn)  

novorojenim in njihovim staršem 

Tea Mijatović Omaljev, Levpa 

Maksim Ivanovski, Ročinj 

Filip Vuga, Morsko 

Ažbe Trampuž, Deskle 

Staš Bajrić Mavrič, Deskle 

Sven Faganel, Kanal 

Aleks Gabrijelčič, Ročinj  

           Čestitka  
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1. javni poziv 

za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino 

LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 

v letu 2016 

Namen javnega 
poziva: 

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje 
njihovih stroškov. 
 Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru EVROPSKEGA KMETIJ-
SKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR). 

Razpoložljiva 
sredstva za sofi-
nanciranje: 

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znašajo 821.934,41 evrov in od tega: 
EKSRP: 319.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85 %. 
ESRR: 256.954,51 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 % EU dela, ki ga sofinancira MGRT, in 20 %, ki se deli na 
nacionalni in zasebni prispevek. 
ESPR: 245.979,90 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša: 
 za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: 
      a) so v javnem interesu ali b) imajo skupnega upravičenca ali c) imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni: 85 %, 
 za druge operacije (zasebni interes): 50 %. 

Objava in rok za 
vložitev predlo-
gov operacij za 
sofinanciranje: 

Javni poziv je objavljen od 16. decembra 2016. 
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati: 
 priporočeno po pošti na naslov Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin do 17. februarja 2017  
 osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslovu Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 

Tolmin do 14. ure 17. februarja 2017. 

Obdobje upravi-
čenosti stroškov: 

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP in ESPR so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. 
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT. 

Informacije o 
javnem pozivu: 

Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin 
Greta Černilogar: (05) 38-41-507 (od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro), po elektronski pošti: las@prc.si ali osebno po 
predhodnem dogovoru. 
Vprašanja nam lahko zastavite vse do 15. februarja 2017 do 13. ure. 
Odgovori bodo sproti objavljeni na spletni strani LAS Dolina Soče. 

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner Posoški razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
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Pobarvano pobarvanko lahko 
pošlješ na naš naslov: 
Občina Kanal ob Soči 
(Most – pobarvanka) 

Trg svobode 23, 5213 Kanal 
ali skenirano po e-pošti: 

mostkanal@gmail.com. 
Mogoče boš prav ti prejel/a 

nagrado. 

pobarvanka 

Avtorica pobarvanke: Sandra Ozebek 

Nagrado za poslano pobar-
vanko iz prejšnjega Mosta 

prejme Rafael Kofol. 
Čestitamo! 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 49: 
praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme Janez Lenar iz Ročinja. Čestitamo!  
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