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MOST 

Glasilo občine Kanal ob Soči 

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

Odgovorna urednica: Maja Gerbec 

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

Mojca Perkon Kofol 

Lektoriranje: 
Mojca Perkon Kofol 

oblikovalska zasnova in prelom: 
Erik Pregelj 

Fotografija na naslovnici: 
Andraž Vrhovc 

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

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. 

V naše kraje je počasi, a odločno 
prišla pomlad. Pred nami je 

čas prebujanja, čas novosti. Skupaj z zvončki, 
trobenticami, ozelenelim drevjem je pomlad 
med vas prinesla tudi novo številko občinskega 
glasila, glasilo Most. Prvo v letošnjem letu. 
Čisto v novi preobleki in zasnovi stoji pred vami 
in čaka, da ga vzamete v roke, prelistate, preberete, pokomentirate, pokri-
tizirate in tudi pohvalite. Želja vseh nas je bila in je, da skupaj z vami ustvari-
mo glasilo, ki bo vezni člen med vsemi kraji občine, znotraj krajevnih skup-
nosti Kanal, Kal nad Kanalom, Lig, Levpa, Ročinj - Doblar, Avče, Kambreško 
in Anhovo - Deskle. Glasilo, ki bo povezovalo, navduševalo. Bo dinamično, 
praktično .... skratka glasilo, s katerim se bomo lahko poistovetili mi vsi, 
kajti to je glasilo nas, nas občanov občine Kanal. Da nam to uspe, pa ni do-
volj samo nov uredniški odbor. Potrebni ste vsi vi. Vaša videnja, občutki, 
doživetja, ideje ... Zato sodelujte z nami, predstavljajte se, predlagajte, piši-
te, fotografirajte ... pomagajte nam ustvariti nov Most, most vseh nas. Pri 
vsem tem vašem početju, pa ne pozabite – vse kar delate, delajte s srcem in 
nasmehom na obrazu. Ne stane nas nič, a pomeni ogromno. Nasmehnite se 
sebi, sosedu, partnerju ... Nasmehnite se življenju. Morda res ni vedno tak-
šno, kot bi si želeli, a v družbi dobrih ljudi, v prijetnem okolju, je vedno lepo 
in neprecenljivo.  

S 
poštovane občanke in 

občani,  
 

pred vami je prva šte-
vilka glasila Most v letu 2015.  

Glasilo vam predstavljamo v 
prenovljeni zasnovi in grafični 
obliki. Pri prenovi je bila naša 
največja želja, narediti ga čim 
bolj prijaznega in zanimivega za 
vas bralce.  
Cilj ostaja tudi v prihodnje enak, 
in sicer na enem mestu zajeti 
čim več pomembnih informacij 
in prispevkov.  
Ker pa je glasilo Most glasilo 
vseh nas občanov, vas vljudno 
vabimo, da ga ustvarjate skupaj 
z vsemi nami.  
Pišite prispevke, pošiljajte foto-
grafije ... postanite del Mosta.  

   
Uredniški odbor 

Maja Gerbec 

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij, nagradne kri-
žanke in drugega 

Prispevke za glasilo Most oddajte na našem spletnem portalu MojaObčina.si 
(http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci). 
V primeru problemov pri registraciji na zgoraj omenjeni portal, se obrnite na gospo 
Matejko Maver Pregelj preko elektronske pošte na naslov matejka.maver@obcina-
kanal.si. 
Zaželjeno je, da teksti niso daljši od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4 formata. 
V primeru, da so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridružuje pravico do krajša-
nja le-teh, ob predhodnem obvestilu avtorja članka. 
Vsi, tako članki kot fotografije, morajo biti opremljeni z imenom avtorja. 
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi) in brez logoti-
pa, sicer niso ustrezne za tisk. 
Uredniški odbor glasila Most si pridružuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo 
objavljeni v tiskani verziji in kateri ne. Vsi poslani prispevki pa bodo objavljeni na splet-
nem portalu http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci. 
 
Fotografije vaših izdelkov (iz rubrike Velika kuharija za male šefe) in rešitev nagradne 
križanke pošljite na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po e-pošti na 
naslov mostkanal@gmail.com do vključno 10. junija 2015, s pripisom: Naj kuharski 
izdelek, Nagradna križanka. Poleg napišite: ime in priimek in vaš naslov. 
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletnem portalu www.mojaobcina.si/kanal-
ob-soci in v naslednji številki glasila Most. Na vaš naslov vas bomo obvestili kdaj in 
kako lahko prevzamete prejeto nagrado. 
 

Uredništvo 
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Predstavitev komunalne 
infrastrukture Prilesje, 
Plave in Ročinj 
V novembru 2014 je občinska uprava sku-
paj s projektanti pripravila predstavitev 
idejnih projektov za komunalno ureditev 
naselij Prilesje, Plave in Ročinj. 

Projekt ureditve naselja Prilesje obsega 
465 m kanalizacije za komunalno odpadno 
vodo, 427 m meteorne kanalizacije, rekon-
strukcijo 342 m vodovoda in čistilno na-
pravo membranskega tipa kapacitete 100 
PE. 

Za naselje Plave projekt obravnava fekal-
no kanalizacijo v dolžini 2529 m, čistilno 
napravo membranskega tipa kapacitete 
300 PE in dve črpališči. Poleg tega bo ob-
novljen tudi vodovod. 

V letošnjem letu je predstavnik projek-
tantske pisarne Klima 2000, d. o. o., s pre-
bivalci Prilesja in Plav uskladil poteke vo-
dov po njihovih nepremičninah in priključ-
ke za posamezne hiše. 

V naselju Ročinj je za odvajanje komunal-
nih odpadnih voda predvidenih 4300 m 
kanalov ter tri črpališča s 770 m tlačnih 
vodov. Nova čistilna naprava je predvide-
na z MBBR tehnologijo in kapacitete 500 
PE. Vzporedno s fekalno kanalizacijo se bo 
gradilo tudi vodovodno omrežje. 

Projekt je pripravila projektantska pisar-
na Plan R, d. o. o. V Ročinju usklajevanja 
projekta z lastniki zemljišč še potekajo. 

V letošnjem letu nameravamo za vsa tri 
naselja pridobiti vsa potrebna dovoljenja 
za poseg v prostor. 

Kristina Marinič 

Odbor za gospodarstvo, prostorsko plani-
ranje in varstvo okolja se je na prvi seji 
sestal v ponedeljek, 3. marca 2015. Člani 
odbora, predsednica Tina Gerbec, pod-
predsednik Ivan Humar, Hasib Brdar, Bru-
no Koncut, Miha Čargo, Vanda Colja in Ivan 
Križnič, so obravnavali predlog proračuna 
za leto 2015 in 2016, s katerim so se člani 
občinskega sveta seznanili že na januarski 
seji. Na seji odbora so bili poleg članov 
odbora prisotni tudi župan Andrej Maffi, 
podžupan Marko Bucik ter uslužbenci ob-
činske uprave, ki so članom odbora po-
drobneje predstavili predlagane naložbe v 
dveletnem obdobju s posebnim poudar-
kom na letu 2015. Odbor je bil namreč 
skeptičen do dveletnega proračuna, saj je 
načrtovanje sredstev zelo zahtevno že za 
enoletno delovanje občine, proračun za 
dve leti naprej pa je še toliko težje predvi-
deti. 

Odbor se ni strinjal s predlagano investi-
cijo gradnje namakalnega sistema v Gore-
njem Polju, saj ostajajo številna odprta 
vprašanja, tako z lastništvom kot tudi s 
kakovostjo tal na območju, predvidenem 
za gradnjo. Iz omenjenih razlogov so se 
člani odbora soglasno strinjali, da se sred-
stva za izgradnjo namakalnega sistema 
prioritetno prerazporedijo za ureditev vo-
dovodov in kanalizacije, občinskih cest in 
cestne infrastrukture ter javne razsvetljave 
na območju celotne občine. Člani so pod-
prli tudi posamezne predloge, ki se nana-
šajo na zagotovitev sredstev za pripravo 
dokumentacije vodovoda v Levpi, doku-
mentacije za ureditev večnamenske dvora-
ne na strehi Mladinskega kluba Deskle, za 
dovozno pot v Prilesju in za zagotovitev 
novih prostorov za ureditev prevzemnice 
Lovske družine Kanal, ki se danes nahajajo 
na neprimernem mestu v središču Kanala. 

Občinski svetniki smo v zadnjih treh me-
secih od nastopa funkcije prejeli številna 
opozorila zaskrbljene javnosti v zvezi z 
onesnaževanjem tovarne Salonit Anhovo, 
d. d., zato smo se člani odbora soglasno 
strinjali, da je že v letu 2015 nujno potreb-
no nameniti 6.000,00 EUR za izvedbo ne-

odvisnih meritev. Presenetljivo je, da to-
vrstne neodvisne meritve glede na zgodo-
vinske okoliščine niso bile že prej opravlje-
ne, zato bomo tudi člani odbora bedeli nad 
tem, da se bodo na podlagi zagotovljenih 
sredstev te meritve dejansko tudi izvedle. 

Na januarski seji občinskega sveta so 
svetniki stranke Desus predlagali, da se v 
proračunu namenijo dodatna sredstva za 
spodbujanje drobnega gospodarstva oziro-
ma malih podjetij v občini, s čimer se je 
strinjal tudi odbor, ki je tudi sam podprl 
predlog o zagotovitvi dodatnih 30.000,00 
EUR v proračunu za leto 2015. Sredstva se 
bodo delila na javnem razpisu na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spod-
bud za razvoj podjetništva v Občini Kanal 
ob Soči, ki je trenutno v pripravi. V prora-
čunu za leto 2015 je bilo v nadaljevanju 
namenjenih le 20.000,00 EUR. Sredstev res 
ni veliko, kljub temu pa upamo, da bodo le-
ta lahko vsaj kateremu izmed malih podjet-
nikov v občini pomagala pri realizaciji kate-
rega od svojih projektov. Razpis bo objav-
ljen na spletni strani Občine Kanal ob Soči, 
po objavi pa bo organizirana delavnica, 
kjer bodo pogoji razpisa tudi podrobneje 
predstavljeni. 

Pod točko Razno se je odbor seznanil z 
velikim problemom, ki ga za podjetnike, ki 
načrtujejo izgradnjo lastnih poslovnih ob-
jektov v občini, predstavlja višina komunal-
nega prispevka. Člani odbora smo se stri-
njali, da je podjetnikom potrebno zagotovi-
ti najbolj ugodne pogoje za opravljanje 
svoje dejavnosti na območju občine, zato 
smo skupaj z županom in podžupanom 
soglašali, da je potrebno podjetnike, ki se 
odločijo delati in investirati na območju 
Občine Kanal ob Soči, opravičiti plačila 
komunalnega prispevka, pri čemer je po-
trebno obravnavati vsak primer posebej.  

Zaključim lahko, da so bili vsi predlogi 
Odbora za gospodarstvo, prostorsko plani-
ranje in varstvo okolja soglasno sprejeti s 
strani članov odbora in v celoti vključeni v 
občinski proračun. 

Tina Gerbec  

Nov mandat Odbora za gospodarstvo, prostor-
sko planiranje in varstvo okolja 

foto: Jernej Kogoj 
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Nove cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 

V skladu z Uredbo o metotologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba) je bil pripravljen mar-
ca letos nov Elaborat in občinski svet je ponovno potrjeval cene. Zaradi vedno višjih 
standardov storitev in nadgradnje/razširitve sistemov (visoke investicije), dotrajane 
komunalne infrastrukture, ki je potrebna obnove, potreb po izgradnji manjkajoče infra-
strukture ter zaradi pokrivanja stroškov izvajanja storitev je občina predlagala nekoliko 
nižjo subvencijo cen, katera pa je še vedno zelo visoka. Občina tako subvencionira oskr-
bo s pitno vodo (storitve in omrežnino) v višini 50 %, storitve odvajanja in čiščenja v viši-
ni 85 % ter omrežnini za odvajanje in čiščenje v višini 80 %. Brez te subvencije občine, bi 
uporabniki storitev morali plačevati nekajkrat višji znesek, tako da subvencionirana ce-
na, ki se zaračunava uporabnikom, ostaja še vedno med nižjimi v državi. 

 
PRIMER IZRAČUNA 
  
Spremembo cene, ki jo bo občutil posamezni uporabnik je odvisna od več dejavnikov, 

in sicer ali je priključen na kanalizacijo in čistilno napravo oziroma ima greznico, ter ali 
ima vgrajen vodomer (vodo plačuje po porabi) oziroma plačuje pavšal. Na primer do 
sedaj je gospodinjstvo s tremi osebami, ki vodo plačuje po pavšalu in je priključeno na 
kanalizacijo plačevalo 9,56 EUR/mesec, od aprila naprej pa bo plačevalo 16,94 EUR/
mesec, kar znaša 2,46 EUR več na osebo na mesec. Oblikovana cena po Uredbi, ki bi se 
zaračunavala 3-članskemu gospodinjstvu, če občina ne bi subvencionirala cen in bi tako 
pokrivala celotne stroške, je 54,65 EUR/mesec. V kolikor 3-člansko gospodinjstvo ni pri-
ključeno na kanalizacijo, ampak ima greznico, je do sedaj plačevalo 13,28 EUR/mesec, od 
aprila naprej pa bo plačevalo 17,84 EUR/mesec. Drugi primer odjemalcev pa ima vgrajen 
obračunski vodomer in se jim tako obračunava poraba vode po dejanski porabi. Za na 
primer 11 m3 porabljene pitne vode je do sedaj plačalo gospodinjstvo priključeno na ka-
nalizacijo in čistilno napravo 8,20 EUR/mesec, od aprila naprej pa bo plačevalo 14,98 
EUR/mesec. Mesečni strošek gospodinjstva brez subvencije občine bi znašal 48,40 EUR. 
Gospodinjstvo z greznico je za 11 m3 porabljene vode do sedaj plačevalo 5,70 EUR/
mesec, od aprila naprej pa bo plačevalo 16,28 EUR/mesec, kar je bolj primerljivo z upo-
rabniki priključenimi na komunalne čistilne naprave. 

 
PRIMERJAVA Z OSTALIMI OBČINAMI  
 
V spodnji tabeli je primerjava cen (brez DDV) v Občini Kanal ob Soči s cenami v Občini 

Šempeter - Vrtojba ter Občini Tolmin: 

V PRIHODNJE 
 
Uredba predpisuje tudi izračun in zaračunavanje odvajanja in čiščenja padavinske vo-

de s streh in javnih površin. Zaradi pomanjkljivih evidenc ta cena še ni oblikovana in je 
izračun predviden do konca leta 2017. Prav tako Uredba predpisuje za pavšaliste pavšal 
v višini 1,2 m3/odjemno mesto/dan. Za lažjo primerjavo je sedaj ohranjen pavšal v višini 
4,5 m3/osebo/mesec, predvsem kot olajševalna okoliščina za pavšaliste, ki nimajo vgra-
jenih obračunskih vodomerov in jih je v občini še veliko. Do konca leta 2017 je zato ob-
vezna vgradnja obračunskih vodomerov, kar je določeno tudi v Odloku o oskrbi s pitno 
vodo v Občini Kanal ob Soči. Po tem obdobju se začne zaračunavati pavšal v skladu z 
zakonodajo, kar občutno poviša ceno storitev za pavšaliste, zato svetujemo čim prej-
šnjo vgradnjo vodomerov. V kolikor primerjamo izračune za pavšaliste in za uporabnike, 
ki plačujejo vodo po porabi, je že sedaj v povprečju cena ugodnejša za uporabnike, ki 
plačujejo vodo po dejanski  porabi, saj na primer 3-člansko gospodinjstvo, ki je priključe-
no na kanalizacijo plačuje 16,94 EUR/mesec, kar je primerljivo s porabo 14 m3 vode/
mesec. 

Andreja Nanut  

Zbiranje in odvoz od-
padkov 
Zbiranje in odvoz odpadkov na obmo-
čju Občine Kanal ob Soči izvaja podje-
tje Komunala Nova Gorica d.d. 

Odpadke, ki so nastali v gospodinj-
stvu, lahko brezplačno oddate v zbir-
nem centru v Bodrežu po naslednjem 
urniku: 

 
torek: od 14. do 18. ure 
četrtek: od 10. do 13. ure 
sobota: od 8. do 12. ure 

Prevzem in odvoz azbest-
cementnih odpadkov 

Prevzem azbestno cementnih odpad-
kov je možen le na lokacijah nastanka 
odpadkov. 

Občani morajo na Občino Kanal ob 
Soči sporočiti količino azbest-
cementnih odpadkov, kontaktno ose-
bo, telefonsko številko in lokacijo pre-
vzema.   

Azbestno-cementni odpadki morajo 
biti zloženi na paleti (do skupne višine 
cca. 80cm) in v celoti oviti s folijo. Me-
sto prevzema mora biti dostopno 
večjim smetarskim vozilom (brez višin-
skih ovir). Prevzem in nadaljnje ravna-
nje je za občane brezplačno. Po pred-
hodni najavi na Občini Kanal ob Soči, 
lahko azbestno cementne odpadke 
odpeljete tudi v zbirni center CERO 
Nova Gorica v Stari Gori. 

Odlaganje azbestno cementih odpad-
kov na drugih lokacijah je prepoveda-
no. 

Telefonska številka za prijavo in do-
datne informacije je (05) 39 81 204.  
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Novoustanovljena sek-
cija trgovcev  
Območna obrtniško-podjetniška zbornica 
Nova Gorica, ki se v lokalnem okolju vse 
bolj uveljavlja kot institucija kjer obrtniki 
in podjetniki dobijo celovito podporo na 
enem mestu, je enajstim sekcijam, ki de-
lujejo v okviru zbornice dodala še sekcijo 
trgovcev – prvo tovrstno sekcijo na Gori-
škem. 

V sekcije se znotraj zbornice združujejo 
obrtniki in podjetniki, ki opravljajo isto 
dejavnost. Zbornica je z uvedbo prosto-
voljnega članstva sicer doživela določen 
osip članstva, vendar pa so tisti, ki se zave-
dajo pomena mreženja v lokalnem oko-
lju  in celovite pomoči na enem mestu, v 
zbornici ostali in pridružujejo se jim še 
novi. 

Člani na zbornici koristijo predvsem sve-
tovanja iz različnih področij, izobraževa-
nja, ugodnosti in popuste, ki jim jih prinaša 
kartica Mozaik, računovodstvo in druge 
storitve, pomembna pa sta tudi informira-
nost in povezovanje. Znotraj sekcij se sre-
čujejo obrtniki in podjetniki, ki opravljajo 
isto dejavnost in na ta način organizirajo 
skupna izobraževanja, promocijo, dajejo 
pobude in predloge na zakonodajo, ki se 
nanaša na določeno dejavnost, dosegajo 
boljše pogoje pri nabavi in s tem skrbijo za 
racionalnejše poslovanje ter izmenjujejo 
informacije in iščejo skupne sinergije. 

Med člani OOZ Nova Gorica je vedno 
več  subjektov, ki se primarno ukvarjajo s 
trgovino in iz njihovih vrst je prišla pobuda 
za ustanovitev sekcije trgovcev, kar je 
Upravni odbor OOZ Nova Gorica tudi pod-
prl. 

Na ustanovni seji je bil izvoljen petčlan-
ski Upravni odbor sekcije, ki ga vodi 
Primož Černic, direktor podjetja Apia, 
d. o. o., eden izmed glavnih pobudnikov 
za ustanovitev sekcije. Program sekcije, ki 
je bil natančno izdelan na prvi seji sekcije v 
začetku februarja, je usmerjen predvsem v 
spremljanje zakonodaje s področja dejav-
nosti sekcije, strokovna izobraževanja, 
skupno promocijo, povezovanje ter sode-
lovanje znotraj sekcije in z ostalimi sekcija-
mi. Sekcija si želi čim več članov in vabi vse 
zainteresirane obrtnike in podjetnike, da 
se jim pridružijo.  

Boža Loverčič Špacapan, 
OOZ Nova Gorica; boza.lovercic@ozs.si 

Posvet na temo 
»Gospodarstvo na 
Goriškem – danes in 
v prihodnje« 
V veliki dvorani OOZ Nova Gorica je v sre-
do, 1. aprila 2015 potekal posvet med člani 
upravnega odbora zbornice, predsedniki 
sekcij (v OOZ in OZS) in župani šestih občin 
Goriške. 

Posvet je potekal med člani upravnega 
odbora zbornice, predsedniki sekcij (v OOZ 
in OZS) in župani šestih občin Goriške 
(prisotni so bili župan MONG Matej Arčon, 
župan Občine Brda Franc Mužič, župan 
Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi, župan 
Občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk, taj-
nik Občine Miren - Kostanjevica Aleš Vodi-
čar, župan Občine Renče - Vogrsko Aleš 
Bucik je bil zaradi bolezni žal odsoten). 

Poleg marčevskega srečanja s poslance-
ma državnega zbora gospo Mirjam Bon 
Klanjšček in gospodom Matjažem Nemcem 
je bilo srečanje nov korak na skupni poti 
lokalnega gospodarstva, ki brez podpore 
lokalne oblasti ne more konkurirati na trgu. 
Tudi tokrat je bilo jasno, da male podjetni-
ke in obrtnike pestijo marsikatere tegobe 
vezane ne samo na državno, temveč tudi 
na lokalno politiko. Kot najpomembnejšo 
težavo je Zoran Simčič, predsednik OOZ 
Nova Gorica, izpostavil sistem javnega na-
ročanja. Prisotne župane je prosil za pomoč 
in podporo pri reševanju tega sistemskega 

vprašanja na državni ravni, saj da je javno 
naročanje »rak rana« malega gospodarstva. 
Vsi župani so bili enotni v nadaljevanju pod-
piranja skupnega javnega sklada za razvoj 
malega gospodarstva, v katerega občine 
letno vložijo 233.000 EUR. Nekatere izmed 
občin (MONG, Šempeter - Vrtojba, Brda), 
poleg skupnega sklada, občinske podjetni-
ke in obrtnike financirajo tudi preko drugih 
gospodarskih razpisov (največ v obliki sub-
vencij). Po novem se jim bo s podporo 
20.000 EUR pridružila tudi Občina Kanal ob 
Soči. Beseda je tekla tudi o smislu obstoje-
čih in načrtovanih obrtnih con v posamič-
nih občinah, komunalnem prispevku, uredi-
tvi parkirnih mest za tovorna vozila, pro-
metni ureditvi kritičnih delov cest v bližini 
obrtnih con, omejitvi ulične prodaje, pro-
mociji in financiranju dobrih turističnih pro-
duktov z vključitvijo lokalnih ponudnikov 
gostinskih storitev ipd. Govora je bilo tudi o 
problematiki neobstoja lokalne televizije in 
neuresničenega delovanja MIC-a. Več v 
tiskani izdaji poletnih Podjetniških novic. 

Barbara Poša Belingar  

Foto: arhiv OOZ Nova Gorica 

Srečanje vodstva OOZ 
Nova Gorica z goriškima 
poslancema 
Z namenom vzpostavitve neposrednega stika 
med Območno obrtno-podjetniško zbornico 
Nova Gorica in goriškimi poslanci v državnem 
zboru ter predstavitve problematike obrti in 
podjetništva na Goriškem in širše, se je v popol-
danskih urah v ponedeljek, 16. marca 2015 na 
sedežu OOZ Nova Gorica odvilo srečanje, na 
katerega sta bila vabljena poslanca ga. Mirijam 
Bon Klanjšček in g. Matjaž Nemec. 

Poleg gostiteljev so na srečanju sodelovali 
tudi Branko Meh, predsednik Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenija, in mag. Maja 
Rigač, zadolžena za zastopanje gospodarskih 
interesov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nija. 

Po pozdravnem nagovoru predsednika OOZ 
NG Zorana Simčiča in izpostavitvi najbolj perečih 
problemov, s katerimi se srečujejo obrtniki in 
podjetniki, je direktorica OOZ NG Boža Loverčič 
Špacapan predstavila vlogo in dejavnosti novo-
goriške OOZ, ki nudi članom širok nabor stori-
tev, ki jih potrebujejo za svoje nemoteno delo. 
Branko Meh je nato orisal stanje na področju 
obrtništva in podjetništva v Sloveniji, kjer je 
izpostavil pomen nekaterih izmed najbolj pere-
čih problematik, kot so: javna naročila, regresni 
zahtevek, davčne blagajne, deregulacija pokli-
cev, stečajni postopki, problem upokojenih 
podjetnikov. Kljub dobremu sodelovanju med 
nekaterimi predstavniki vlade in obrtno zborni-
co je po njegovih besedah zaznati občutek, da 
se država pravzaprav ne zaveda, kakšna je njena 
vloga pri reševanju problematik, s katerimi se 

srečujejo obrtniki in manjša podjetja, tisti stebri-
či gospodarstva, ki se trudijo preživeti v neneh-
no se razvijajoči zgodbi zapiranja obrti in podje-
tij. »Brez dobrega gospodarstva, ni dobre socia-
le. Pogoji morajo biti enaki za vse in ne kot je pri 
nas folklora, da se favorizira velika podjetja in 
poznanstva. To ne more biti izhod iz krize, to 
nas je pravzaprav pahnilo vanjo.« Kljub vsebin-
sko zahtevni tematiki, je tudi po zaslugi povab-
ljenih poslancev na srečanju zavel optimistični 
duh: »Midva z Mirjam vzorno sodelujeva, boljše 
kot tako skoraj ne bi mogla. Vašemu vabilu sva 

se rade volje odzvala prav zato, da vidiva kako 
lahko pomagava pri reševanju problematike 
obrtništva in malega gospodarstva. Veseli naju,« 
je v imenu obeh zaključil Nemec, »da ste nama 
plastično in konkretno prikazali najbolj pereče 
problematike vašega področja in da sedaj prav-
zaprav bolje razumeva določene pomanjkljivosti 
in vrzeli v zakonodaji, ki bi jim lahko skupaj poi-
skali rešitve.« 

Svoje poglede okrog obrtništva in podjetniš-
tva sta izrazila tudi Roman Pogorelec in Darko 
Petrovčič, a o tem v obširnejšem prispevku po-
letne številke Podjetniških novic. 

 

Tekst in foto: Barbara Poša Belingar  

Foto: Barbara Poša Belingar 
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Ponovno je zasnežilo. Z razliko od zadnje-
ga sneženja v decembru, je tokratno sneže-
nje prineslo malce nevšečnosti. V petek, 30. 
januarja 2015, smo bili takoj po 10. uri do-
poldan pozvani na pomoč. Iz regijskega 
centra za obveščanje smo na zahtevo Civil-
ne zaščite Kanal dobili sporočilo, da naj se 
javimo v domu za pomoč pri čiščenju padle-
ga drevja po občini Kanal ostalim zimskim 
službam. 

Gasilci PGD Kanal smo se zbrali in pripra-
vili opremo za žaganje. Medtem nas je v 
domu obiskal poveljnik Civilne zaščite Ka-
nal in nam sporočil področje pregledovanja 
in čiščenja cest. Po zboru v domu smo se 
razdelili v dve delovni skupini in se odpravili 

na teren. Prva ekipa se je odpravila pregle-
dovat relacijo Ročinj–Kambreško–Srednje–
Pušno–Avško. Druga ekipa se je prek Kam-
breškega odpravila proti Ligu in okoliškim 
krajem. Po manjšem premoru in malici smo 
se odpravili še v Doblar. Prečesali smo te-
ren od gorenjega Doblarja proti Pušnem. 

Po končanem delu smo se odpravili nazaj 
v gasilski dom ter očistili in pripravili opre-
mo do prihodnje uporabe. Tokratne posle-
dice so bile manjše kot pred natanko letom 
dni, ko je žled močneje prizadejal drevje in 
drugo infrastrukturo. K sreči ni prišlo do 
žledenja. Je pa tudi tokrat prišlo do izpada 
električne energije na Kanalskem Kolovra-
tu. 

Odpravljanje posledic snegoloma 

 »Rbota«, beseda, ki je mladi najverjetneje ne 
poznajo, je bila nekoč sestavni del vaškega 
življenja. S tem se je na vasi marsikaj postorilo. 

V slovarju najdemo razlago občinske rabote: 
nekdaj obvezno neplačano delo. Danes temu 
rečemo čistilna akcija in tako je bilo tudi na leta-
ku, ki smo ga prejeli vsi Gorenjepoljci. 

Med drugim je pisalo: »Obvezna oprema: 
metle, lopate, karjole, predvsem pa dobra vo-
lja.« In prav dobro voljo je pokazala večina 
vaščanov, ki se je na sobotno jutro zbrala sredi 
vasi. Prišli smo stari in mladi, moški, ženske in 
otroci in presegli vsa pričakovanja. Tomaž je 
razdelil delo, organizirali smo se v manjše skupi-
ne in začeli. Kopali, rezali, pometali  smo po 
vaških cestah in odvažali smeti. Nekaj hiš prav 
sredi vasi je starih in zapuščenih, okolica pa 
zanemarjena in zaraščena, zato smo imeli dosti 
dela. Moški so se lotili bolj zahtevnih del, poža-
gali so drevesa ob cesti proti Anhovem, pobirali 
kosovne odpadke, ki so se v mnogih letih nabra-

la pod cesto, in z njimi napolnili kar nekaj trak-
torskih prikolic. Že en teden prej so iz strug 
potokov povlekli nekaj starih avtomobilskih 

karoserij. Čas je hitro mineval in poldne je že 
odzvonilo, ko smo se vsi ponovno zbrali sredi 
vasi. Okrepčali smo se, se poslikali, si v prijet-

nem vzdušju povedali to in ono. Nekateri so 
se odpravili še »h koritu«, kjer je bilo po-
trebno počistiti in požgati posekano vejevje 
in grmovje. Posamezniki so pobirali odvrže-
ne pločevinke ob poti na Skale, vse do ma-
zutne postaje. Dvajset velikih vreč se je 
nabralo, kar kaže, kako brez vesti in poslu-
ha za čisto okolje so nekateri sprehajalci. Še 
pozno popoldne je bilo »pod orehom« vese-
lo. Veliko let je minilo, odkar je bila zadnja 
»rbota« na Gorenjem Polju. Veliko število 
udeležencev, predvsem pa mlade družine, 
tudi tiste priseljene, so pokazale, da jim ni 
vseeno in da bi radi živeli v urejeni in čisti 
vasi. Pa ne le lepa vas, tudi druženje s sova-
ščani nam veliko pomeni in zato bo to treba 
večkrat ponoviti. 

Marta Bitežnik 

Čistilna akcija na Gorenjem Polju 

foto: Marko Maffi  

Dobrodelnost in zabava 
Na pobudo poslanca SD Matjaža Nemca iz Bilj 
se je v četrtek, 19. marca 2015 zgodila dobrodel-
na nogometna tekma v kanalski športni dvora-
ni. Zbrana sredstva so organizatorji na-
menili družini Koncut (600 evrov) in iz-
gradnji odbojkarskega igrišča na mivki v 
Kanalu (1000 evrov). 

Matjaž Nemec je lani od domačinov, 
organizatorjev turnirjev v odbojki na mivki 
izvedel, da potrebujejo še eno igrišče, če 
bi želeli gostiti državno prvenstvo. »Ker je 
odbojka v Kanalu doma, sem pomislil, da 
bi lahko našli rešitev v organizaciji priredi-
tve, na kateri bi namensko zbirali denar in 
ki bi pritegnila veliko število ljudi, tako 
udeležence kot gledalce in donatorje. Iz 
izkušenj, ki jih imam pri organizaciji nogo-
metnega spektakla v Biljah, letos bo že 

šesti, vem, če se skupina navdušencev dobro 
organizira, če so entuziasti in dobro misleči, je 
uspeh zagotovljen. Zato sem predlagal priredi-
tev, kjer smo združili kulturo in šport, kjer so 
sodelovali tako domačini kot tudi tisti, ki radi 
pomagajo ljudem v stiski. Vesel sem, da nam je 

uspelo.« 
Matjaž Nemec se je povezal z občino Kanal in s 

Tanjo Simčič Makuc, ki je z veseljem pripravila 
zabavni program. Tri ekipe v sestavi poslancev, 
primorskih županov in gospodarstvenikov so se 
pomerile med seboj v dvanajstminutni igri. V 
»polčasih« so z nastopi sodelovali: V.I.P Dance 
Company, ŠK Twist, Nefes orient, Športni twir-
ling klub Deskle, Plesni center ADC, Tince, Vip 
Tatkoti, Lucija Mlinarič, Gledališka skupina ŠO-
OV iz Šempasa, Tamburaški orkester Danica. 
Program sta povezovala Ana Cukijati in Goran 
Velikonja. V nogometnih spretnostih so slavili 
gospodarstveniki, ki so imeli tudi najštevilnejšo 
ekipo. Nagrada je bila velika torta s podobo 
Kanala. Naš župan Andrej Maffi je suvereno bra-
nil gol in si pridobil naziv naj igralca tekme. Za 
zaključek so Vip tatkoti k plesu gangnam style 
povabili poslance, župane in gospodarstvenike, 
ki so obiskovalce prijetno nasmejali.  

»Prireditev je bila uspešna in odmevna, kar mi 
je všeč, saj vemo, da bomo na ta način tudi v 
bodoče lahko marsikomu pomagali. Ponovno se 
je izkazala naša iskrena odprtost in pripravlje-
nost, da pomagamo, če le vemo, da bo denar šel 
v prave roke in za pravi namen. To me iz srca 
veseli. Ko stopimo skupaj smo močnejši, v slogi 
je moč. Zaradi številnih problemov je takšna 
odzivnost hiter način pomoči. Moja topla zahva-
la gre vsem, ki so pri tej akciji sodelovali, občini 
Kanal, županu Andreju Maffiju in še posebej 
Tanji Simčič Makuc. Vsi so tako vtkali nov ka-
menček v mozaik naše solidarnosti.« Navduše-
nemu pobudniku dogodka je bila podarjena 
lesena ura, delo plavljanskega umetnika Denisa 
Serjuna, ki se ukvarja z lesarstvom in pirografijo 
(Umetnost v lesu, Denis Serjun).    Petra Paravan 

Sponzorji:  
DOMAČA PEKARNA, KANAL  
OKREPČEVALNICA Z LETNIM 
VRTOM “TANJA”, DESKLE  
PIZZERIJA VINAZZA, DESKLE  
GOSTILNA DERMOTA 2, PLAVE  
BAR LIBERO, KANAL  
RAFAELO, KANAL  
BRUMAT, DESKLE  
OŠTARIJA MATIJA, KANAL  
GABRIJELČIČ MITJA, VZREJA IN 
PREDELAVA MESA  

SIRARNICA KARMEN  
GOSTIŠČE “KRIŽNIČ”, KANAL  
OŠTERIJA LOŽICE  
GOSTILNA PRI MOSTU, PLAVE  
ŠKOLARIS PATRICIJA IN BORUT, 
IDRIJA PRI BAČI  
TOMASVIN – TOMAŽ FABČIČ, 
PODNANOS  
STOJKO KRISTANČIČ  
RADIKON, KOZANA  
CATERING ŠORLI, KNEŽA  
POLAVČEK, ŠEMPETER  

Nogometno žogo doniral: 
ZORAN TRIVUNOVIĆ  
Spominčke pri krožku keramike 
OŠ Kanal izdelale: 
MAJA BAVDAŽ,  ANA MAVER  IN 
NEŽA JEKLIN  
Ozvočenje: TURISTIČNO DRUŠ-
TVO GLOBOČAK  
Fotograf: DAMIJAN SIMČIČ – 
ZOSO PHOTOGRAPHY  

Tekst in foto: Danijel Markič, PGD Kanal  

foto: Damijan Simčič – ZOSO PHOTOGRAPHY  
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Na predvečer 70-letnice streljanja talcev ob visečem mostu v 
Desklah, 12. februarja 2015, se je v kulturnem domu odvila prire-
ditev s podelitvijo priznanj. 

Novi predsednik KS Anhovo - Deskle, Bojan Stanič, je krajane 
nagovoril s spodbudnimi besedami: »V krajevni skupnosti je vsaj 
20 društev, ki so bolj ali manj aktivna ter sooblikujejo kulturne in 
športne dogodke. Vsekakor je za kraj in za krajane potrebno 
druženje, saj le tam, kjer je druženje, se rodijo ideje, dobri name-
ni in marsikaj dobrega. V današnjem času si lahko le tako zagoto-
vimo lepše in kvalitetnejše življenje v naših krajih.« 

Kakor vsako leto ob prazniku so bila tudi letos podeljena pri-
znanja. Prejeli so jih: Športno rekreativno društvo Ložice, harmo-
nikar Ljubo Marc in dolgoletni predsednik KS Anhovo - Deskle 
Klemen Stanič.  

Praznik Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle 
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO LOŽICE  
Mnogim manj, nekaterim bolj znano društvo nevpadljivo, neprekinjeno deluje že 

10 let. Gotovo je vsem znan prostor, na katerem se je odvilo že kar nekaj različnih 
družabnih dogodkov iz različnih panog. Mnogokrat je ŠRD stalo v ozadju, bodisi kot 
prireditelj, ali kot pomočnik posameznim društvom za spremljevalni program, in 
pomoč pri prirejanju raznih dogodkov. Krajevna skupnost se je odločila, da se druš-
tvu podeli priznanje za 10 let neprekinjenega delovanja društva z namenom, da nji-
hova aktivnost še porase in da se na prostoru, ki ga imajo, odvije še veliko tako 
športnih kot veselih, zabavnih in družabnih dogodkov za vse generacije. 

 
LJUBO MARC  
Pred 23. leti je vzel v roke harmoniko in začel pridno vaditi. Kot samouk je z vajo 

uspel osvojiti dovolj znanja, da so izpod njegovih prstov zazvenele prve ljudske melo-
dije. Večkrat poudari, da je ponosen, da se je igranja harmonike učil sam. Že kar 20 
let je tega, odkar je na povabilo sinovih vzgojiteljic prvič javno nastopil v vrtcu v 
Desklah. Srečni, veseli obrazi so ga zaznamovali. Od takrat naprej so ga ljudje, usta-
nove, društva vabili na razne dogodke družabne narave in popestritve ob priredi-
tvah, sprejemih. Vsak, ki ga je potreboval, ga ni slišal reči ne. Ljubo se vsekakor zave-
da, da je velika razlika med glasbenikom, ki pride, odigra svoj solo, odide ter njego-
vim načinom, ko se zlije z množico poslušalcev, vzdigne njihovo vzdušje, zaigra, se z 
njimi še sam poveseli in ob prigrizku poklepeta. Prav to, igranje, klepet, srečni in 
zadovoljni ljudje, obilica pozitivnega in veselega vzdušja, je poplačilo za njegovo 
delo. 

 
KLEMEN STANIČ  
Poznamo ga, domačina iz Gorenjega Polja, umirjenega, ki pa zna biti tudi družaben 

in duhovit. Med njegove največje odlike spadajo požrtvovalnost, nesebičnost in po-
sluh za ljudi. Če kdo potrebuje njegovo pomoč, mu je Klemen nikoli ne odkloni, nanj 
enostavno lahko računaš. Rad se razdaja, tako svoji družini, prijateljem kot sokraja-
nom.   

28. novembra 2002 je bil Klemen prvič izvoljen za predsednika sveta krajevne skup-
nosti. Dela, naloge in obveznosti, ki jih predsedstvo nalaga, je prevzel z vso resnostjo 
in odgovornostjo, saj je želel olajšati in olepšati življenje krajanov. Velik poudarek je 
dal povezovanju ljudi in društev, urejanju okolja in novim pridobitvam v krajevni 
skupnosti. Opravljeno je bilo kar nekaj manjših in večjih del, ki so spremenila podobo 
naših krajev in kakovost življenja. Vedno je bil dosegljiv po telefonu, v prostorih sve-
ta, videvali smo ga na vseh prireditvah v kraju in občini. Lahko si pristopil k njemu ob 
vsaki uri, tudi ko je bil v krogu družine in prijateljev.   

Klemen je bil zelo prijazen in za vse enako dosegljiv predsednik. Seje sveta je vodil 
modro, strpno in preudarno. Ni mu bilo težko prijeti za nobeno delo. Tudi ob akcijah 
čiščenja domačega kraja smo ga videvali z vrečo, ko je skupaj z drugimi krajani pobi-
ral v naravo odvržene odpadke po raznih naseljih naše krajevne skupnosti. 

Priznanje krajevne skupnosti je znak, da 12-letno delo, dajanje in razdajanje, ni bilo 
prezrto, da to cenimo in da smo za vse to resnično hvaležni.  

Novi svet Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle sestavljajo: 
Klara Medvešček iz Anhovega, Tomaž Rjavec iz Gorenjega Po-
lja, Marko Novak iz Ložic, Simon Drnovšček in Boris Velišček iz 
Plav, Vladimir Grkovič iz Prilesja pri Plavah, Rajko Brezigar iz 
Globnega, Edi Konjedic iz Rodeža in trije iz Deskel, Zoran Šuli-
goj, Jože Valentinčič in Bojan Stanič.  

Svet krajevne skupnosti s predsednikom Bojanom Staničem si 
bo še naprej prizadeval za čistilne akcije po krajih in pomagal s 
sredstvi, ki so potrebna (vrečke, gorivo, potrošni material za 
motorne žage, motorne kose in ostali pripomočki, nekaj pijače). 
Sicer pa je veliko odprtih problematik, ki jih bodo skušal rešiti: 
GSM-R postavitev bazne postaje Plave ter interventna pot, 
uskladitve z ministrstvom za infrastrukturo, zaprtje ceste Priles-
je, nova kolesarska pot Solkan–Plave, uskladitve z direkcijo za 
ceste DRSC, parkirišča Deskle, Srebrničeva: odpadki, prah; 
usklajevalni sestanki s podjetjem Salonit: gradnja transporterja 
in skladišča za sekundarne surovine za kurjavo ter postavitev 
info točk s trenutnimi vrednostmi izpustov v okolje, ureditev 
starega Anhovega (občina–Salonit), ureditev ekološkega otoka 
v Anhovem, pa še marsikaj. 

Naslednji dan, 13. februarja, je bila ob 11. uri komemoracija s 
poklonom žrtvam, ki so jo pripravili člani krajevne organizacije 
Zveze borcev za vrednote NOB Deskle. 

Petra Paravan 

Nagrajenci (foto: arhiv KS Anhovo - Deskle)  

Humanitarna akcija »AED v Deskle« 
Krajevna organizacija Zveze borcev Deskle je 28. februarja 2015 
organizirala koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko 
Tomažič iz Trsta. Da je koncert organizacijsko in tehnično potekal brez 
težav, je poskrbelo Kulturno društvo Svoboda Deskle. 

Tržaški partizanski pevski zbor je na odru v Desklah nastopal 
dobrodelno in tako je padla odločitev, da se del izkupička dobrodelnih 
prispevkov za vstop na koncert nameni v humanitarne namene. 
Predlagano je bilo, da se začne z akcijo zbiranja denarja za nakup 
defibrilatorja v Desklah. Za pomoč in pokroviteljstvo pri tej humanitarni 
akciji smo zaprosili Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica, kar 
je brez obotavljanja takoj storilo. 

V naši občini sicer že imamo en defibrilator, ki je nameščen na steni 
gasilskega doma v Kanalu. Od centra Deskel je gasilski dom oddaljen 
skoraj 5 kilometrov, za vožnjo do tja potrebujemo najmanj 4 minute. A 
tudi pot do nakupa defibrilatorja v Desklah ni kratka. Izvedba koncerta 
in na posebnem računu že zbrana sredstva donatorjev še ne omogočajo 
nakupa in zato se obračamo na krajane in občane, podjetja, društva in 
klube s prošnjo, da se pridružite tej humanitarni akciji. 

Sredstva lahko nakažete na: RKS - OZNG, Ulica Tolminskih puntarjev 8, 
5000 Nova Gorica TRR Nova KMB 0475 0000 0417 830, sklic 2213, 
namen »AED Deskle«. Le skupaj nam bo uspelo, da čim prej pridemo do 
naprave, ki lahko reši življenje. Vsem donatorjem se najlepše 
zahvaljujemo za izkazano pomoč. 

Pobudnika akcije: Krajevna organizacija Zveze borcev Deskle in 
Kulturno društvo Svoboda Deskle  

Danila Schilling  

Kaj je AED? 

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) 
je prenosna elektronska naprava, ki je 
sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. 
S pomočjo električnega sunka pa lahko 
srce ponovno požene in s tem reši življe-
nje. AED je varna in enostavna naprava! 

 V Sloveniji vsak dan doživi nenadni 
srčni zastoj okrog 10 ljudi, od tega jih 5 
do 6 takoj umre! 80 % vseh nenadnih 
srčnih zastojev se zgodi doma ali na jav-
nih mestih oziroma izven zdravstvenih 
ustanov. Z vsako minuto brez ustrezne pomoči se možnost preži-
vetja zmanjša za 10%! Če je defibrilator (AED) takoj na voljo, se 
možnost preživetja poveča za več kot 10-krat! 
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Samo enkrat v letu se zgodi, da se lah-
ko spremenimo, v karkoli si zaželimo. 
Tej čarovniji pravimo pustni čas. 

Zbudili smo se v pustni torek. Zadnji 
dan za rajanje, že naslednji dan pa smo 
pust za eno leto zopet pokopali. 

Tudi na občini smo doživeli nekaj pust-
nega vzdušja. Na lepo sončno jutro so 
nas namreč obiskali našemljeni otroci iz 
vrtca in osnovne šole. Ob spremljavi 
harmonike so nam zapeli in zaplesali.  

V zahvalo sta jim župan Andrej Maffi in 
podžupan Marko Bucik razdelila miške. 

Kasneje so nas prišle razveseliti vedno 
nasmejane Tince iz Deskel, ki so bile 
letos našemljene v klovne.  

Za letos je bilo odganjanje zime uspe-
šno in ga z veseljem pričakujemo na-
slednje leto. Upamo, da se bomo zopet 
skupaj poveselili. 

Tekst: Tjaša Pičulin 
Foto: Matejka Maver Pregelj 

Samo enkrat v letu se zgodi 

Pust v Desklah 
Klovni, pingvini, Eskimi in balet Labodje 
jezero so zaznamovali letošnji odhod 
zime, ki jo je, upajmo da uspešno, pre-
gnal pust. 

Prišel je težko pričakovani pustni čas, 
čas ko lahko odvržemo vsakodnevne 
maske in s tem tudi vsakodnevne skrbi in 
si nadenemo masko, ki nam omogoča, da 
smo to, kar v resnici smo, oziroma bi žele-
li, da smo.  

Pustna sobota je bila v Desklah kljub turobne-
mu vremenu vesela. Povsod sta se  razlegala 
glasba in smeh maškar, ki jih je bilo letos zares 
veliko. Včasih je sicer veljalo pravilo, da se lahko 
našemijo le mladi neporočeni fantje, danes se-
veda temu ni več tako, zato so se po vasi spre-
hajale maškare vseh starosti, tako moški kot 
ženske.  

Obiskala nas je družina pingvinov, očka, mami-
ca in otroci. S severnega tečaja so prišli Eskimi z 
iglujem polnim pravega leda. Veliko je bilo klov-
nov, žalostnih, ki so jim po licih polzele debele 
solze, in tudi veselih, razigranih in nasmejanih. 
Med slednjimi so bile, le kdo drug kot Tince. 
Rajanje se je začelo že v medgeneracijskem 
centru ob barvanju in oblačenju kostumov, ki 
so  bili vsi domače izdelave, za kar ima največ 
zaslug gospa Mihaela Blažič, nadaljevalo pa z 
obiskom Anhovega, Gorenjih Deskel in Ložic.  

Za enkratno doživetje so poskrbeli fantje – 
gasilci, ki so se pripeljali v velikem belem labo-
du, oblečeni v baletke in tudi mojstrsko odplesa-

li odlomek iz baleta La-
bodje jezero. Bili so pra-
ve zvezde, le da so bili 
ob popoldanskih izved-
bah nekoliko bolj na 
majavih nogah, kar pa za 
pusta ni nič nenavadne-
ga.  

Pustno rajanje se s 
pustno soboto ni konča-
lo. Na pustni torek so 
krajane razveselili otroci 
iz vrtca Deskle, ki so se 
skupaj s klovni-Tincami sprehodili skozi središče 
Deskel.  

Seveda Tince tudi letos niso pozabile na župa-
na Andreja Maffija, ki je bil njihovega obiska 
nadvse vesel in se jim je za obisk oddolžil s sim-
boličnim darilom. Hvala gospod župan in na 
svidenje naslednje leto! 

Majda Rejec 
  

Pust v 
Gostišču 
“Križnič” 

Po nekaj letih je 
Pust spet obiskal 
Kanal. Čas veselja, 
zabave, predvsem 
pa odganjanja zi-
me. Ustavil se je v 
Gostišču “Križnič”. 
Lepo od njega, 
oziroma gostiteljev, prirediteljev pustovanja. 
Maškare, ki so ob prijetni muziki veselo poska-
kovale, plesale, se igrale, so bile videti zelo 
zadovoljne in razigrane. Toda ne samo maška-
re, tudi ''ostali obiskovalci'' so se ob njih zaba-
vali. Vsaj tako je bilo videti na njihovih nasmeja-
nih obrazih. Najlepše maske so gostitelji tudi 
obdarili. Tako je tudi prav, da se njihov trud 
poplača. In k veselemu razpoloženju je prispe-
vala dobra kulinarika iz samega gostišča. Rek 
»pust, širokih ust,« je držal, ni zatajil. Upajmo, 
da bo pustovanje postalo tradicionalno, vmes 
pa še kakšna zabava s plesom. Zaželeno bi bilo, 
da bi se priključili tudi mlajši in s tem znižali 
starostno povprečje. Lepo je bilo.  

In ker je februar ne samo ''pustni mesec'', 
ampak tudi mesec kulture, ki se odvija v Des-
klah, pohvala vsem prirediteljem dobrih do-
godkov. 

Medvešček L.  

Labodje jezero; Foto: Majda Rejec 

Velikonočni pirhi 
Barvanje pirhov je dejavnost, ki že od nekdaj 
zaznamuje velikonočne praznike. 

Zadnji teden v marcu je bilo v medgeneracij-
skem centru v Desklah zelo živahno. Ker se bliža 
velika noč, smo se lotili barvanja pirhov. Med-
tem ko so nekoč jajčka barvali z naravnimi barvi-
li, zlasti s čebulnimi listi, ki so jih že tedne prej 
zbirali in na jajčka ustvarjali prave umetnine s 
pomočjo trav, regrata, marjetic in drugih cvetlic, 
se je kasneje uveljavilo barvanje s sintetičnimi 
barvami, stare tehnike pa so skoraj utonile v 
pozabo. Na srečo se ponovno vračamo v čase 
naših babic ter k naravi. Tako smo tudi v centru 
skuhali jajca v mešanici čebulnih olupkov in čr-
nega vina, ki smo ji dodali še vrečko hibiskuso-
vega čaja. Jajčka so dobila čudovito rjavo barvo. 
Pred kuhanjem smo jih obdali s cvetlicami in listi 
ter jih ovili z mrežico, v kakršno so običajno 
pakirane limone in pomaranče. Pirhi z obrisi 
cvetja, listov in trav ter prepredeni z mrežico so 
bili enkratni.  

Ker za veliko noč običajno pripravimo praznič-
no mizo in okrasimo stanovanje, smo pobarvali 
tudi stiroporna in plastična jajčka. Pri tem je 
prišla do izraza velika domišljija in ustvarjalnost 

udeležencev srečanja, med katerimi so bile tako 
babice kot vnučki, ki so šele zakorakali v življe-
nje. Pirhi so bili raznovrstni, nekateri črtasti, 
drugi pikčasti, pokriti z rožicami, riževimi zrni, 
izdelani v servietni tehniki. Manjkale niso niti 
kokoške in petelinčki, izdelani iz kartonaste 
embalaže za jajca, ki smo jih okrasili z umetnim 
perjem in jim v trup dodali pirh. Ob pogledu na 
njihovo lepoto in ob dejstvu, da so rezultat dela 
naših rok, nam je postalo kar toplo pri srcu.  

Tehnik barvanja in okraševanja je veliko, zato 
lahko vsakdo, ki ima nekaj časa, sprosti svojo 
domišljijo in si ustvari unikatne pirhe in veliko-
nočne okraske.     Besedilo in slika: Majda Rejec 
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Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je 
uspešno sodelovalo na regijskem kvizu. 
Regijski kviz je potekal v soboto, 14. marca 
2015 v Dobrovem v Goriških Brdih v organi-
zaciji PGD Dobrovo. Naše društvo sta za-
stopali ekipi mladincev in pripravnikov. Iz 
gasilske zveze Goriške so sodelovale še tri 
ekipe iz PGD Čepovan in ena ekipa iz PGD 
Dornberk. 

Sicer so bile sprva na regijsko tekmovanje 
uvrščene štiri ekipe iz PGD Čepovan, a so 
zaradi odpovedi ene ekipe v dogovoru z 

ostalimi društvi prepustili mesto tretji ekipi 
mladincev iz PGD Dornberk. Tekmovanja se 
je udeležilo 10 pionirskih, 13 mladinskih in 6 
ekip pripravnikov. Gasilski pripravniki PGD 
Kanal so nas razveselili z osvojenim 1. 
mestom in uvrstitvijo na državno tekmova-
nje, 28. marca 2015 v Kranju. Ekipi mladin-
cev je za las spolzelo 2. mesto in s tem so-
delovanje na državnem tekmovanju. Čestit-
ke! 

Danijel Markič, PGD Kanal 
Mladinci PGD Kanal pred vezanjem vozlov. 

Foto: Andrej Ponikvar 

Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal je 
28. marca 2015 organiziralo že 22. spomin-
ski pohod v čast Valentinu Staniču, duhov-
niku, prosvetitelju, humanistu in predho-
dniku alpinizma v Evropi. 

V cerkvi sv. Genderce na Koradi je bila ob 
11.30 maša posvečena Valentinu Staniču.  

Pohod je tradicionalen s tremi različica-
mi. Glavni pohod poteka iz Solkana preko 
Sabotina do Vrhovelj v Brdih in preko Kora-
de v Kanal. Krajša različica pohoda pa vodi 
iz Solkana do Vrhovelj ali od Vrhovelj do 
Kanala. Večina pohodnikov prehodi daljšo 
različico pohoda.  

Na predvečer pohoda sta bili v Gotski hiši 
odprti dve razstavi na planinsko tematiko, 
in sicer razstava »Na skrajnem ogranku« in 
razstava o velikem alpinistu Alešu Kunaver-
ju, ki se ju je poleg domačinov udeležilo 
veliko obiskovalcev od Bovca do Ajdovšči-
ne. 

Z našimi planinskimi prijatelji smo zrli v 
oblačno nebo in upali, da se bo uresničila 
vremenska napoved, ki je obljubljala razja-
snitve. Prebudili smo se v mrzlo, a jasno 
jutro, z modrim nebom brez oblačka, ki se 
je nadaljevalo v čudovit pomladni dan. Na-
rava je bila kot umita, vidljivost odlična, 
razgledi pa čudoviti: do Snežnika in Učke, 
Jadranskega morja, na zahodu preko Fur-
lanske nižine do Karnijskih Alp in Dolomi-
tov, proti severu pa Julijci z našim očakom 
in celo Kamniške Alpe. 

Pohodniki so prišli iz cele Slovenije in tudi 

Italije, saj je pohod poznan po Sloveniji in 
zamejstvu. Tudi letos je bil organiziran po-
sebni avtobusni prevoz na več relacijah. 
Razveseljivo je dejstvo, da se pohoda ude-
ležuje vedno večje število organiziranih 
skupin. Udeležili so se ga tudi učenci 
Osnovne šole Kanal. 

Pohod se je zaključil na Kontradi s kultur-
nim programom, podelitvijo značk, pri-
znanj in nagrad. V prijetnem vzdušju, prija-
teljskem klepetu in ob zvokih harmonike je 
čas do odhoda posebnega avtobusa in 
vlaka prehitro minil in treba je bilo domov. 
Pohodniki so se zahvaljevali za gostoljubje, 
dobro organizacijo in čudovito vreme. Ob-
ljubili smo, da bo prihodnje leto enako, saj 
lepše kot je bilo letos, skoraj ne more biti. 

Organizatorji pohoda se zahvaljujemo 
vsem, ki so kakorkoli pomagali, da je prire-
ditev uspela, zlasti pa županu in Občini 
Kanal ob Soči. 

Marija Marinič, odsek za informiranje 

Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal 

22. pohod po stopinjah Valentina Staniča 
Turistično društvo Korada 

Gregorjevanje 
v Desklah 
Na predvečer gregorjevega, v sredo, 11. 
marca 2015 zvečer, je Turistično društvo 
Korada Deskle - Anhovo prvič organizira-
lo pozdrav pomladi s spuščanjem gregor-
čkov po reki Soči. 

Že v ponedeljek smo v Medgeneracij-
skem centru “Pri Tinci” organizirali delav-
nico izdelave gregorčkov, ki smo jih izde-
lovali pod budnim očesom mentoric, 
gospe Helene Orlič ter gospe Klare Med-
vešček. V družbi najmlajših smo male ladji-
ce izdelali iz ekoloških in razgradljivih ma-
terialov, saj je naš namen tudi skrb za na-
ravo in čisto okolje. 

V sredo zvečer smo se dobili v medgene-
racijskem centru, poslušali nekaj uvodnih 
besed o gregorjevem in v družbi harmoni-
kaša, gospoda Ljuba Marca, krenili proti 
Soči. V reko smo spustili preko 50 gregor-
čkov in na mostu opazovali prečudovito 
reko luči. Vsi smo si bili enotni, da nasled-
nje leto ta lep običaj spet ponovimo! Upa-
mo in želimo si, da bi gregorjevanje v Des-
klah postala tradicionalna prireditev. 

Veseli smo, da je bilo gregorjevanje med 
domačini zelo lepo sprejeto ter da se je 
dogodka udeležilo veliko število ljudi. Prav 
posebej navdušeni smo bili nad številčnos-
tjo naših najmlajših, ki so s svojo naviha-
nostjo popestrili dogodek in mu s tem 
dodali prav poseben čar! 

Gregorjevanje 2015 ne bi bilo uspešno 
brez pomoči nekaterih zaslužnih posame-
znikov. V sodelovanju z Mladinskim klu-
bom Deskle in Krajevno skupnostjo Deskle 
smo za potrebe dogodka očistili brežino 
reke Soče. Turistično društvo Korada Des-
kle - Anhovo se jim ob tej priložnosti za-
hvaljuje za vložen trud in dobro voljo! Ob 
uspešno izpeljanem gregorjevanju gre 
zahvala tudi vsem posameznikom, ki so 
tako ali drugače sodelovali pri organizaciji! 

 

Mateja Sattler, predsednica društva Korada 
Deskle - Anhovo 

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal 

Regijski kviz v Dobrovem 

Športno društvo Morsko je 26. decembra 
2014 organiziralo tradicionalni pohod z 
baklami na Jelenk. 

Organizatorji so ponovno s strahom po-
slušali vremensko napoved, gledali v nebo 
in se spraševali, kaj nam bo le-to prineslo 
na dan pohoda. 

Izkazalo se je, da je bil dan odlično izbran, 
saj nas je na pohodu spremljalo sonce, ta-
ko da smo se lahko za gasilsko sliko na Je-

lenku nastavljali skoraj v kratkih rokavih. Za 
pohod se nas je odločilo skoraj trideset 
pohodnikov. Zaradi lepega vremena smo 
morali čakati, da je sonce zašlo, da smo 
lahko v temi prižgali bakle. Že po poti nas 
je organizator pogrel s pijačo, ponudili so 
nam tudi sladko, na koncu poti v prostorih 
ŠD Morsko pa nam je še kako teknila jota s 
klobaso. 

Nataša Jerončič 

Športno društvo Morsko 

Tradicionalni pohod na Jelenk 2014 

foto: Simon Prinčič 
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Društvo upokojencev 
Kanal v letu 2014 
Dne 13. marca 2015 je potekal volilni občni 
zbor Društva upokojencev Kanal, kjer smo 
med drugim pripravili pregled dela v pre-
teklem letu. 

Primarna naloga društva je skrb 
za starejše, zato je društvo že od 
leta 2009 vključeno v projekt 
»Starejši za starejše za boljšo kako-
vost bivanja doma«. V ta projekt so 
zajeti vsi občani, starejši od 69 let, 
ki so prostovoljno pristopili k pro-
jektu. Takih oseb je 627. Ob okro-
glih jubilejih obiščemo naše člane, 
ob 8. marcu, 1. oktobru – dnevu 
starejših, in ob novoletnih prazni-
kih, pa vse, ki so bolni, obiščemo 
na domu ali pa v domovih upoko-
jencev. Enkrat mesečno opravlja-
mo meritve krvnega sladkorja in 
krvnega tlaka. Sodelovali smo tudi 
na delavnicah projekta NET-Age, ki se vodi 
pod okriljem Zveze društev upokojencev 
Slovenija  (ZDUS), partner v projektu pa je 
Občina Kanal ob Soči. Ta projekt se ukvarja 
s problematiko starejših. Organizirali smo 
tudi štiri predavanja na temo zdravja. Ko-
nec leta pa smo pripravili tudi srečanje z 
jubilanti.  

Velik poudarek društvo daje tudi medge-
neracijskemu sodelovanju. Predvsem sode-

lujemo z Osnovno šolo Kanal, kjer so naši 
člani nastopali kot mentorji v raznih delav-
nicah šivanja in izdelovanja novoletnih 
čestitk. Zelo sta bili aktivni obe skupini 
žensk, ki se ukvarjajo z ročnimi deli, tako, 
da je ena skupina sklekljala čipke za jubilan-
te, druga skupina pa šivala punčke iz cunj 
za Unicef. 

Izvedli smo tudi tradicionalni pohod miru, 
ko obiščemo razne kraje, ki so povezani s 
preteklo in polpreteklo zgodovino našega 
naroda, ter vsakoletno razstavo ročnih del. 
Poleg tega smo organizirali še štiri eno-
dnevne izlete ter dvakrat kopanje v Izoli. 

Bili smo aktivni tudi na športnem podro-
čju in se udeleževali raznih turnirjev, sami 
pa smo bili organizatorji turnirja v balinanju 
in pikadu. Na športnih igrah severnoprimor-

ske regije smo ekipno zasedli 3. mesto. Naj-
večji zalogaj pa je bila organizacija državnih 
športnih iger upokojencev Slovenije v pika-
du, ki se ga je udeležilo 30 ekip iz celotne 
Slovenije. 

Ker je bil letos volilni občni zbor je bila 
funkcija predsednika zaupana dosedanje-
mu predsedniku Francu Komacu, ki bo 

društvo vodil skupno s podpredse-
dnicama Sonjo Kralj in Klelijo Do-
lenc. Potekel je mandat  predsedni-
ku Pokrajinske zveze društev upo-
kojencev Severne Primorske (PZDU 
SP). Novi predsednik je postal Zlat-
ko Martin Marušič, član DU Kosta-
njevica, dolgoletni župan Občine 
Miren - Kostanjevica, podpredse-
dnik pa Franc Komac, predsednik 
DU Kanal. Prav tako bo potekel 
mandat predsednici Zveze društev 
upokojencev Slovenije, dr. Mateji 
Kožuh Novak. Volitve za to funkcijo 
bodo v mesecu juniju. 
Zahvaljujemo se vodstvu Občine 

Kanal ob Soči, Krajevni skupnosti Kanal, 
Osnovni šoli Kanal in vsem drugim donator-
jem, ki so pripomogli k uspešnosti dela na-
šega društva. Vsem donatorjem za izvedbo 
državnih športnih iger smo se zahvalili na 
naši spletni strani www.posrcumlad.si/
kanal. Hvala prostovoljcem in vsem našim 
članov, ki delate in soustvarjate podobo 
našega društva. 

Franc Komac, predsednik DU Kanal 
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Sredi februarja je na  sejmišču v Gorici 
svoja vrata odprl že 43. sejem Expomego. 
Med njimi so bili tudi predstavniki iz ka-
nalske občine, ki so s pomočjo TIC-a Kanal 
razstavljali na skupnem razstavnem pro-
storu RDO. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Nova Gorica, ki se v lokalnem okolju vse 
bolj uveljavlja kot institucija, kjer 
obrtniki in podjetniki vseh šestih 
občin bivše goriške občine dobijo 
celovito podporo na enem mestu, 
je v sodelovanju z Udine e Gorizia 
Fiere organizirala čezmejni sejem 
Expomego. 

Med več kot 150. slovenskimi in 
italijanskimi razstavljavci je med 
četrtkom in nedeljo razstavljalo 
skoraj 40 slovenskih podjetnikov in 
obrtnikov ter okrog 40 slovenskih 
ponudnikov s področja turizma in 
gostinstva, ki so skupaj zasedli 1.100 
m2 razstavnega prostora, kar 200 
m2 več kot v lanskem letu. 

OOZ vloži veliko truda v promoci-
jo svojih članov in eden izmed uspe-
šnih projektov je vsekakor organizacija 
sejma Expomego, ki se ga vsako leto ude-
leži več razstavljavcev in tudi obiskovalcev. 
Pri tem se zbornica povezuje in sodeluje 
tudi z institucijami, ki skrbijo za pospeševa-
nja turizma na Goriškem. Letošnjega sejma 
so se tako udeležili tudi obrtniki, podjetniki 
in kmetija iz kanalske občine, ki potencial-
ne kupce iščejo tudi v sosednji Italiji. 

Vtise s sejma so z nami delili tudi razstav-
ljavci iz občine Kanal, ki so povedali: 

»Turistično društvo Korada Deskle - An-
hovo se je letos na sejmu Expomego pred-
stavilo prvič. Glavna nit predstavitve je bila 
obeležitev 100. obletnice prve svetovne 
vojne. Skozi film in spomine smo želeli obi-
skovalcem prikazati naše kraje med prvo 
vojno na eni ter današnjim življenjskim 
utripom v njih na drugi strani. Na stojnici se 
je ustavilo veliko ljudi, s katerimi upamo, 
da bomo v bodoče sodelovali. TD Korada v 
letošnjem letu načrtuje kar nekaj dogod-

kov na temo obeležitve okrogle obletnice 
prve svetovne vojne. Veliko število italijan-
skih obiskovalcev nam je dokazalo, da je 
omenjena tematika še kako aktualna tudi 
na drugi strani meje. Poleg promocije last-
nih aktivnosti je TD Korada obiskovalcem 
predstavilo turistično ponudbo matične 
občine Kanal ob Soči. Namen društva je 
privabiti čim več obiskovalcev v naše kraje. 

Na stojnici nas je obiskalo veliko število 
ljudi z obeh strani meje. Z nastopom na 
sejmu smo bili zelo zadovoljni.« 

Pokušino in predstavitev iz lokalno pride-
lanih živil na letošnjem sejmu so pripravili: 
med – Silvija Gerbec; sadni in zelenjavni 
namazi – GalNatural - Gololičič Alenka; 
suhomesnati izdelki – Ivana Beridan. 

»Domača lokalna kulinarika je vedno 
tisto, kar z najmanj besedami najbolj pre-
priča obiskovalce,« je povzela Alenka Golo-
ličič, ki se je predstavila z namazi iz divje-
ga sadja, za katere je v Sloveniji prejela že 
več zlatih priznanj za kakovost ter na oce-
njevanju za najboljšo marmelado na svetu 
2015 v Angliji prejela certifikat. »Nepozabni 
namazi, taki kot jih je delala naša mama,« 
so bila večinska mnenja navdušenih poiz-
kuševalcev. »Zame je odziv obiskovalcev 
letošnjega sejma potrditev, da je pot, na 
katero sem se pred dobrim letom podala, 
prava. Po preizkušenih receptih, s pridi-

Sejem Expomego – »izložba goriškega čezmej-
nega prostora« 

hom sodobnosti, v malih butičnih serijah, 
izdelujem namaze in deserte iz pozablje-
nega divjega sadja, drnulja, trnulja, šipek, 
bezeg in še kaj. Ker so količine zelo majh-
ne, s prodajo nimam težav, so pa zadovolj-
ne stranke plačilo za vložen trud in ljube-
zen, brez katere mojih produktov ne bi 
bilo. Udeležba na Expomego vsekakor 
veča prepoznavnost in je za male proizva-
jalce zelo pomembna. In tu gre tudi zahva-
la podpori Občine Kanal in Tic-a, da nam 
nudita možnost predstavitve.« 

Unikatna keramika, posodje in nakit – 
Darja Žorž: »Na sejem Expomego me 
je povabil TIC Kanal. V okviru Sma-
ragdne poti sem predstavila svoje 
keramične izdelke in promocijski 
material naše občine. Zanimanje za 
lepoto in ponudbo Posočja je bilo 
veliko. Sejma sem se z veseljem ude-
ležila, saj je blizu in je dobro organizi-
ran.« 
Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca želi s takimi dogodki doseči večjo 
prepoznavnost gospodarstva in nu-
diti obrtnikom in podjetnikom mož-
nost, da se pod ugodnimi pogoji 
predstavijo širši javnosti. Za mesec 
oktober že snuje novo priložnost za 
promocijo, in sicer poročni sejem 

SposaExpo v Gorici. Želja in vizija zbornice 
pa je nuditi obrtnikom in podjetnikom 

celovito storitev na enem mestu, zato se 
nabor ponudbe nenehno širi in nadgrajuje. 

Več o dejavnosti zbornice si lahko prebe-
reta na www.ooz-novagorica.si. 

Boža Loverčič Špacapan 

Knjižnica v Desklah svojim uporabnikom 
ponuja okrog 13.000 enot gradiva. Že v 
lanskem letu smo začeli izposojati tudi 
revije, predvsem take, ki nudijo veliko 
koristnih informacij in nasvetov, pa tudi 
zanimivega branja in jih lahko prebiramo 
še mesece po izdaji. 

Naj jih nekaj naštejem: National Geograp-
hic Slovenija (vrhunske zgodbe, vrhunske 
fotografije); National Geographic Junior 
(za mlade raziskovalce in pustolovce); 
History - slovenska izdaja (žarišča najpo-
membnejših zgodovinskih trenutkov); Le-
pa zdrava (revija za polno življenje); Rože 

& VRT (slovenski nasveti za slovenske vr-
tove v najbolj priljubljeni reviji); Unikat 
(ideje za ustvarjalne); Narava zdravi (prva 
slovenska revija o zeliščih). 

Vso knjižnično gradivo izposojamo za 21 
dni z možnostjo podaljšanja za še en izpo-
sojevalni rok, če gradivo ni rezervirano. 
Zakaj bi torej trošili denar za revije, če si jih 
lahko izposodimo!? Cene nekaterih revij so 
tudi višje od 5 evrov. Predvsem za otroke 
je na voljo tudi pestra izbira  DVD-jev in CD-
jev. 
Prijazno vabljeni v našo knjižnico. 

Marta Bitežnik, knjižničarka  

foto: Boža Loverčič Špacapan 

foto: Boža Loverčič Špacapan 

Novosti v knjižnici v Desklah URNIK 
Torek in četrtek: od 16. do 18. ure 
 
Telefon: (05) 395 32 11 
E-pošta: deskle@ng.sik.si 
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Gregorjevo v parku 
Pečno 
V soboto, 14. marca 2015 se je v sodelova-
nju društva O.Z.O.N. in Kluba keramikov 
Kanal v parku Pečno zgodilo drugo gre-
gorjevanje. 

Sredi gozda smo prisluhnili naravi, kako 
se prebuja. Preganjali smo zimsko otope-
lost in v sebi vzbudili, vsaj upam, čustva in 
strasti, ki jih je zima potlačila. 

Vsak dogodek v parku je sestavljen … 
najprej iz ljubezni do okolja, v katerem se 
nahajamo; dodamo mu kanček skrivnosti, 
ljudsko izročilo in trenutke večnosti neče-
sa, kar zaznamuje, kar se rodi znotraj in želi 
navzven. 

Izpod rok članov Kluba keramikov Kanal 
so tokrat to – ptičje krmilnice. Dvajset kr-
milnic kot prostorska postavitev v osred-
njem delu parka, s časom pa bodo postale 
njegov sestavni del v čisto pravi ulici … 
ptičji ulici, nedaleč stran od mesta, kjer so 
bile razstavljene. Udeležencem dogodka je 
bila dana možnost, da s posvojitvijo krmil-
nice postanejo aktivni soudeleženci življe-
nja parka. Ob tem bodo v ptičji ulici dobili 
tudi svoj kotiček in skrbeli, da bo krmilnica 

predvsem v zimskem 
času vedno polna. Pod 
Razglednico je v ta na-
men posoda s semeni, s 
katerimi boste lahko po-
nosni lastniki krmilnic in 
ostali obiskovalci parka 
polnili krmilnice. 

Pomladno ženitveno 
žvrgolenje ptic je eden 
prvih znakov pomladi, 
zanesljivo pa eden najbolj 
slišnih. Prepoznavni znak 
gregorjevanj v parku Peč-
no je zato zvok piščali. V 
Klubu keramikov Kanal je 
bilo letos v ta namen iz-
delanih 99 piščali. Tudi 
letos so bile skrite v goz-
du, v prav posebnem, skrivnostnem kotič-
ku parka, kamor nas je med podrtimi dre-
vesi vodila zimzeleno obraščena pot, na 
razpotjih usmerjale pomaranče in ko smo 
bili čisto blizu, še zvok gozdne vile… 

Gregorjevo je uspelo, saj se narava zanes-
ljivo prebuja. Upam, da se prebudimo tudi 
mi. 

Dogodek je predstavil in vodil Gregor 
Maver. Postregli smo si s pomladansko 

okrašenih krožnikov, ki so jih pripravile 
članice društva in kluba ter s pomladansko 
mineštro iz kotlička Dragija Lazovskega. 
Odžejala sta nas dobrodušno Armando in 
Dragica iz braniške kleti Vidmar. Največ in 
najlepše piščali izdelala Darja Žorž. Fotodo-
kumentacija Nada Likar Lazovski. Gozdna 
vila Julija Černe. Pohvala vsem in zahvala 
obiskovalcem.  

Primož Kožuh 

Pri iskanju piščalk so nas usmerjale pomaranče in na koncu… 
(foto: Nada Likar Lazovski)  

Keramost 
 Zgodovina Kluba keramikov Keramost  

Jeseni 1992 se je rodila ideja, da ustanovi-
mo v Kanalu keramično šolo za otroke in 
odrasle. Tedanji tajnik ZKO Nova Gorica 
Ivan Mignozzi je prevzel organizacijo, pro-
store je v svojem podjetju Gitos odstopila 
predsednica PD Soča Kanal Milica Zimic, 
mentorstvo pa je prevzela Darja Žorž, ki se 
je izobraževala pri keramičarki Dubi Urban. 
V letu 1992/93 je šolo v štirih skupinah obi-
skovalo 32 otrok in odraslih. Šolsko leto 
1993/94 smo zaključili s pregledno razstavo 
v Gotski hiši in se preoblikovali v klub. Kot 
Klub keramikov smo se priključili Prosvet-
nemu društvu Soča Kanal, ki je še vedno 
naše matično društvo. 

Klub keramikov je bil osnovan z name-
nom združevanja ljubiteljev keramične de-
javnosti in nenehnega zbiranja znanja o 
tehnologiji in umetniškem izražanju, kar naj 
vsakomur pripomore pri uresničitvi njego-
vih zamisli. Izobraževanje je osnovni pogoj 
za umetniško rast, zato smo preko ZKOS 
poiskali najboljše mentorje. Vsako leto smo 
organizirali vsaj en tematski tečaj, kar se je 
odražalo v vedno boljših letnih preglednih 
razstavah, ki jih od 1997. leta prirejamo v 
Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu. Ker smo v 
letu 1996 ostali brez prostora, nam je naša 
članica Andreja Krpan omogočila srečeva-
nje v domači garaži. Naslednje leto smo se 
preselili v prostore nekdanje trgovine Bis-
tra. Po temeljiti obnovi smo tu lahko pričeli 
tudi z rednim ciklusom razstav, ki smo jih 
poimenovali Avtor meseca. 

Z veliko zagnanostjo smo se leta 2011 
lotili prenove nekdanje pošte. S pomočjo 

Občine in KS Kanal ter mnogo prostovolj-
nega dela smo pridobili prostore, na katere 
smo zelo ponosni, saj nam omogočajo ne-
moteno delo in redno razstavljanje. V lan-
skem letu smo razstavni prostor slovesno 
poimenovali Keramost. Število sodelujočih 
se, od ustanovitvenih štirih (Alenka Gololi-
čič, Andreja Krpan, Darja Žorž, Ferdo Žorž), 
nenehno spreminja skupaj s številom čla-
nov kluba, ki z vsakim začetnim tečajem 
naraste. Prav tako raste število članov klu-
ba, ki se na domače in mednarodne razpise 
odzivajo samostojno, saj le tako zadostijo 
svojim ambicijam. Po tej poti se navezujejo 
stiki s sorodnimi društvi in posamezniki, s 
katerimi sodelujemo na skupnih razstavah 
in delavnicah. Povezali smo se z društvi 
keramikov iz Ajdovščine, Bilj in Ljubljane. 
Čezmejno razstavo Transforma smo obliko-
vali z društvom Tullio Crali iz Gorice. 

Posebne keramič-
ne prijeme, študijske 
izzive in zahtevne 
peke (raku, saggar) 
izvajamo v prostoru 
na Kontradi, ki nam 
omogoča delo na 
prostem, delovne 
pripomočke smo 
izdelali sami. 

Vsako leto se vese-
limo peke glinenih 
izdelkov na pro-
stem, ki smo jo poi-
menovali Prvinska 
peka. Zaradi prepro-
ste izvedbe in pove-
zanosti z naravo 
predstavlja zaključ-

no druženje v sezoni, obiskovalce pa očara 
s svojo neposrednostjo. 

Sodelovanje s Parkom Pečno daje klubu 
drugačen zagon, saj smo postavljeni pred 
skupinske izzive, ki člane dodatno povezu-
jejo. Zavedamo se, da smo vpeti v celolet-
no kulturno dogajanje v Kanalu, zato vsako 
poletje postavimo v Keramostu skupinsko 
razstavo, ki je namenjena domačinom in 
turistom. 

Jubilejno leto vzpodbuja nove ideje za 
boljšo prepoznavnost in vpetost v prostor, 
kjer delujemo. Keramika ponuja neizčrpne 
možnosti izražanja in umetniškega snova-
nja. Upamo, da naše delo pripomore k dvi-
gu likovnega okusa in kulturnega zaveda-
nja. 

Ferdo Žorž 

Raku je posebno doživetje. (foto: Ferdo Žorž) 
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Gledališko društvo 
Kontrada 

Ko pokojnik oživi 
 V marcu je Gledališko društvo 
Kontrada premierno predstavilo 
komedijo Branislava Nušića 
»Pokojnik«. 

77 let stara komedija je danes 
bolj aktualna kot kadarkoli. Kaže 
namreč zrcalo današnje družbe, 
ki je vedno bolj skorumpirana, 
hinavska in predvsem egoistična. 
Predstavlja, kako človek ne izbira 
sredstev za doseganje svojih idealov v želji, 
da bi jih spremenil v resničnost. Saj  »ideal 
je vse tisto, česar človek ne more doseči«. 
Ljudje vse bolj hodijo preko človeka in ni-
majo več nobenih moralnih vrednot.  

Zgodba pripoveduje o Pavletu Mariću, ki 
je zbežal od svojih težav ter se zatekel v 
tujino. Po naključnem spletu okoliščin je 
razglašen za mrtvega. Njegovi najbližji, pa 
tudi ne tako bližji nadaljujejo svoje redno 
življenje ter se okoristijo z njegovim pre-
moženjem in delom. Nepričakovano se 
pokojnik vrne v njihova življenja misleč, da 
bo vse, kakor je bilo. Ogorčeni in prestra-
šeni nad vrnitvijo ter pretečimi posledicami 
se njegovi ˝sorodniki in prijatelji˝ združijo v 
načrtu za izgon pokojnika. Na koncu jim to 
uspe z državno pomočjo. 

»Nušićeva komedija kaže prevaranega 
človeka v boji proti organizirani skupini 

˝sorodnikov˝, ki ima pri tem močne lastne 
interese. Kaže, kako korupcija in nepoti-
zem z roko v roki hodita po poti velikih 
državnih in osebnih projektov in kako jima 
oblast pri tem nudi vso potrebno podpo-
ro.« Tako je predstavo opisal novopečeni 
režiser Peter Harl, sicer igralec v SNG Nova 
Gorica. Proces dela je bil, kot se strinjamo 
igralci in režiser, zelo prijeten in sproščen, 
kljub skrbem o preveliki količini besedila. 
Preplet starejšega in mlajšega dela ansam-
bla pa je dobra spodbuda za nadaljnje 
umetniško ustvarjanje. 

Nastopajoči v letošnji predstavi so: 
Severin Drekonja, Katarina Jerončič, Bo-
rut Jurca, Ksenija Krnel, Žan Ninin, Martin 
Gerbec, Franc Krnel, Anka Majnik, Tine 
Lovišček, Slavko Jereb, Julija Ipavec in 
Vanja Montini. 

Katarina Jerončič  

foto: Marko Kacin 

Aktivnosti Folklorne skupine 
Kal nad Kanalom. 

Most pomladi 
Folklorna skupina Kal nad Kanalom je ob 
kulturnem prazniku 8. februarja nastopila 
na Prešernovem smenju v Kranju. Ob 
spremljavi godcev Nikoli mlajši smo se 
plesalci v kalskih tahmašnih oblekah, s 
katerimi poustvarjamo tako oblačenje 
domačinov kot tudi poenoten oblačilni 
videz širšega slovenskega podeželja iz-
pred sto in več let, zavrteli na Starem 
mestnem trgu. S predstavitvijo primor-
skih in starih kalskih plesov smo dodali 
kamenček naše dediščine v mozaik kul-
turnega programa in pokazali spoštova-
nje našemu največjemu pesniku na že 13. 
množični  prireditvi v Kranju ter podoži-
veli čas dr. Franceta Prešerna. 

»Sveti Valentin ima ključ do korenin«, 
pravi stari ljudski rek, ki nas je navdušil in 
prinesel idejo za pustovanje. In tako je 
sveti Valentin, ki je letos godoval prav na 
pustno soboto v Kalu nad Kanalom, odkle-
pal vse do cvetov – folklorniki smo namreč 
rezali, šivali, lepili, ustvarjali, izdelovali 
pustne kostume in se prelevili v raznobar-
vno cvetje. Nagajivo pustno razpoložene 
rože so po kalskih vaseh odganjale zimo in 
prinašale pomladno vzdušje. Na plano so 
privabile prvo čebeljo družino ter veselega 
čebelarja, ki se po lanski slabi letini nadeja, 
da bo letos ob vsem tem cvetenju odlično 
medilo. 

Veselje se je nadaljevalo na šempetr-
skem trgu Ivana Roba, kjer so kalske čebe-
lice povedale , da se izgon trota iz čebelje-
ga panja ne bo zgodil. Pravijo, da je odli-
čen in da se dobro obnese. Na pustovanju 
v Občini Šempeter - Vrtojba smo se s svojo 
izvirnostjo, domiselnostjo in ustvarjalnos-
tjo uvrstili na 3. mesto v kategoriji pustne 
skupine. Hvaležni organizatorjem pustne 
povorke se člani Folklorne skupine Kal nad 
Kanalom iskreno zahvaljujemo tudi kraja-
nom za darove, ki smo jih bili deležni ob 
pustnem rajanju po kalskih vaseh. Razu-
mevanje in podpora domačinov nas vseka-
kor spodbuja k uspešnemu delovanju in 
ohranjanju kulturne dediščine ter obujanju 
starih običajev. 

Na cvetno nedeljo pa se je Folklorna 
skupina Kal nad Kanalom predstavila na 
srečanju folklornih skupin severnopri-
morske regije v Tolminu. Folklorniki, ki 
sicer radi zaplešemo primorske in stare 
kalske plese, kot so jih plesali naši predni-
ki, smo letos presenetili s štajerskimi plesi. 

Lanske prvomajske praznike smo na-
mreč skupaj z mentorjem Markom Pra-
pertnikom preživeli v Poreču. Na štiridnev-
nih aktivnih vajah smo se družili z našim že 
starim znancem prof. Metodom Špurom 
in pod njegovim budnim očesom pridno 
vadili. Priznani štajerski folklorist je za na-
šo folklorno skupino pripravil novo odrsko 
postavitev plesov Zgornje Dravske doline. 
Plesi so podobni kot drugod na Štajer-

skem in Koroškem vendar z nekaterimi 
posebnostmi. Tu je doma polka po lufti - 
kmečka oblika meščanskega galopa. Štaje-
riš je vedno spremljalo petje hudomušnih 
poskočnic, hitre plese je umirjal počasni 
tamplan. Strokovna spremljevalka Tanja 
Drašler je bila navdušena glede izbora ple-
sov in meni, da z našim »vseslovenskim« 
oblačilnim videzom lahko z manjšimi ko-
rekcijami zaplešemo še marsikateri ples 
drugih pokrajin. Všeč so ji bili klobuki, ki 
smo jih dodali namesto »tulov« – čipkastih 

rut in so posebnost, saj so jih k praznični 
obleki nosile le kmetice iz Mute in okoliških 
vasi. Dobrodošla je bila tudi kritika glede 
drobnih napak, kar je izziv za naprej. 

Sooblikovati kulturni večer s FS Razor iz 
Tolmina, FS Gartrož iz Nove Gorice in FS 
Ivan Laharnar iz Šentviške gore ter ljudski-
mi pevkami, občutiti energijo ob veselem 
druženju pa nam predstavlja potrditev in 
nov zagon na poti ljubiteljske folklorne 
dejavnosti. 

Darja Rijavec  

foto: Jelko Črv 
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Avtor nam je skozi pripoved z veliko lju-
beznijo predstavil svoj rojstni kraj Senože-
če, kjer je preživel otroška leta v siromaš-
tvu, vendar v ljubeči družini staršev, sed-
mero bratov in sester, kjer so se 
podili po gmajni in kjer so otroci 
na paši marsikatero ušpičili. 
Predstavil nam je čas fašizma in 
druge svetovne vojne, povojno 
obdobje in čas samostojne Slo-
venije. Še zlasti je poudaril krivi-
co, ki se je zgodila po osvobodi-
tvi sovaščanu in tigrovcu Danilu 
Zelenu, ki se je prvi z orožjem 
uprl fašističnemu nasilju in tudi 
med prvimi padel v boju proti 
okupatorju že v začetku meseca 
maja leta 1941 na Mali gori pri 
Ribnici, vendar ga nikoli niso 
omenjali kot pomembnega v 
gibanju Tiger in v boju proti oku-
patorju. V spomin na Tigrovce, ki 
so jih obsodili na II. tržaškem 
procesu in usmrtili, je napisal 
pesem Jutro, v kateri je na pre-
tresljiv način opisal občutja obsojencev na 
smrt v noči pred ustrelitvijo. 

Po drugi svetovni vojni je končal nižjo 
gimnazijo v Postojni in srednjo veterinar-
sko šolo v Ljubljani. Po zaključku šolanja se 
je zaposlil kot pomočnik veterinarja v Novi 
Gorici oziroma v Solkanu. Tam se je priklju-
čil igralski skupini, ki je delovala v okviru 
Kulturno prosvetnega društva Jože Srebr-
nič. Tako se je začela njegova igralska pot. 
Kasneje je v Ljubljani končal igralsko akade-
mijo. Po študiju se je vrnil v Novo Gorico, in 
sicer v Mestno gledališče Nova Gorica, kjer 
je bil igralec, režiser in direktor gledališča. 
V tem času se je gledališče razvijalo in po-

stalo znano v širšem okolju, saj so poleg 
igranja v matični hiši veliko gostovali na 
podeželju. V tem času je spoznal svojo na-
slednjo veliko ljubezen, svojo življenjsko 

sopotnico Marijo Paravan iz Kanala, ki je 
tudi kot amaterska igralka velikokrat igrala 
v Mestnem gledališču. 

Po odhodu iz Nove Gorice je postal direk-
tor Globus filma v Kopru in kasneje ravna-
telj Študijske knjižnice. Še vedno je pisal 
pesmi, od katerih so bile nekatere tudi 
uglasbene, gledališka dela, med njimi Pik-
nik s tvojo ženo, Ljubezen nad prepadi, Paci-
enti v čakalnici, Agencija za ločitve in druge. 
Dela je sam tudi režiral in v njih igral skupaj 
s svojo ženo Marijo Paravan. Komedije so 
bile med občinstvom dobro sprejete. Pik-
nik s tvojo ženo je bil prava uspešnica, saj sta 
z njo gostovala po Sloveniji in tujini: v Nem-

čiji, Avstriji, na Švedskem. Z njo sta nastopi-
la tudi v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma in v Mestnem gledališču ljubljan-
skem. 

Andrej Jelačin je pogosto nastopal na 
raznih krajevnih proslavah, na Radiu Koper 
pa je oblikoval in vodil oddajo Primorska in 
njeni ljudje, v kateri je gostil ljudi različnih 
profilov, od ljudskih godcev, borcev, glas-
benikov do posebnežev. 

Gospod Jelačin je velik humorist, 
kar se je pokazalo že v goriškem 
gledališču. V Kopru pa je začel 
nastopati kot Toni Karjola, naj-
prej v humoristični rubriki v Pri-
morskih novicah, kasneje pa tudi 
na Radiu Koper. Kmalu so ga 
ljudje poznali le še kot Tonija 
Karjolo. V tem času sta bila nje-
gov humor in satira usmerjena 
zlasti na samoupravne sporazu-
me, pravilnike in statute, kjer je 
smešil samoupravne umotvore, 
brez katerih v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja ni moglo sha-
jati nobeno podjetje, zavod in 
ustanova. Je pa iz njegovih hu-
morističnih satir zvenela prava 
resnica, kot na primer tale: 
»Samoupravljalci morajo najprej 
poskrbeti za lastne žepe v sociali-

stični hlačah«. To je resnica, ki velja že od 
nekdaj in v vseh sistemih. 

Tudi po osamosvojitvi Slovenije je nada-
ljeval s svojo humorno satiro. V knjigi je 
zapisal: »Moji  humoristično-satirni zapisi 
niso rušili oblasti, tudi niso premikali zgodo-
vine. Pa vendar so svojsko pričevanje o soci-
alističnem obdobju in času poosamosvojitve-
ne oblasti«. 

Z Andrejem Jelačinom smo preživeli ne-
pozaben večer in skozi pripoved, ki je bila 
hiter sprehod skozi njegovo knjigo, spoz-
nali njegove res številne ljubezni. 

Majda Rejec  

 

Andrej Jelačin med predstavitvijo knjige (foto: Majda Rejec)  

Večer z Andrejem Jelačinom 
Andrej Jelačin, pesnik, pisatelj, igralec, režiser, humorist, satirik, ki ga vsi bolje po-
znamo pod imenom Toni Karjola, nam je z velikim navdušenjem predstavil v sredo, 
11. marca 2015 v medgeneracijskem centru v Desklah svojo knjigo Vse moje ljubezni. 

Praznovanje na Srednjem 
V nedeljo, 8. marca 2015, smo imeli v vaškem domu Mihaela Ga-
brijelčiča na Srednjem srečanje krajanov in praznovanje dneva 
žena. 

V polni dvorani smo se obiskovalci od srca nasmejali Dramske-
mu odseku Štandrež. Ob 50. obletnici gledališkega ustvarjanja 
so na oder postavili komedijo Nikola Manzarija »Mrtvi ne plačuje-
jo davkov«  v režiji Jožeta Horvata. 

Predstavili so, kako je Marko Vecchietti v službi neuspešen in 
živi v revščini. Žena in tašča ga hočeta spraviti na oni svet. V rojst-
ni vasi pa ga razglasijo za vojnega heroja, ker bi s tem pridobil 
finančne koristi. Marko vse to izkoristi v svoj prid in tako reši svo-
je finančne in osebne probleme.  

Predsednica Turističnega društva Globočak Kambreško Natalija 
Melink je Dramskemu odseku ob njihovi 50. obletnici delovanja 
podelila priznanje. Predsednik Krajevne skupnosti Kambreško 
Zdenko Bernik pa je vse ženske v dvorani obdaril z vrtnico. 

Na koncu smo se vsi skupaj ob prigrizku in kozarčku pijače ve-
selo družili in si zaželeli, da se prihodnje leto spet srečamo. 

Dora Ravnik 
Dramska skupina Štandrež (foto: Jaka Kralj) 
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Izkazalo se je, da je to tema, ki učence 
zelo zanima, še posebej blizu pa je učen-
cem tretje triade osnovne šole. 

Tako se so učenci OŠ Deskle in OŠ Kanal 
zelo potrudili in veliko razpravljali, razisko-
vali, anketirali, risali in slikali, poročali in še 
in še. 

V življenju slehernega posameznika je 
izbira poklica zelo prisotna tema – že v 
zgodnjem otroštvu; ko se otrok sprašuje, 
kaj si želi v življenju postati, ko o tem dnev-
no razmišlja, igra najrazličnejše vloge in je 
čisto vse mogoče postati; pa vse do mla-
dostništva in zgodnje odraslosti, ko ta te-
matika postane ena od osrednjih tem last-
nega iskanja identitete in samospraševa-
nja.  

Ena izmed nalog osnovne šole je, da vsa-
kemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje 
izobraževanje in vstop v svet dela, poma-
ga. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri 
odgovorni odločitvi o njihovi poklicni poti. 

Medtem ko so učenci prve triade temo 

spoznali v okviru obravnave učne snovi in 
so svoje želje o bodočem poklicu narisali, 
so njihovi starejši vrstniki anketirali starše 
in izdelali plakate. Učenci tretje triade pa 
so anketirali učence na šolah 
in raziskovali najbolj priljublje-
ne poklice v Sloveniji. Deveto-
šolci so razpravljali o aktivno-
stih poklicnega usmerjanja na 
šoli. Učenci obeh osnovnih šol 
ugotavljajo, da večina učen-
cev pod pojmom 'poklic' naj-
prej pomisli na zaslužek in 
šele nato na izobrazbo. Ven-
dar pa vsi poudarjajo, da je od 
zaslužka bolj pomembno ve-
selje do opravljanja izbranega 
poklica. Pri izbiri poklicev se 
večina odloča sama, pri tem 
pa upoštevajo mnenje star-
šev, prijateljev, učiteljev ter 
socialne delavke oziroma psi-
hologinje. 

Učenci so svoje ugotovitve predstavili na 
občinskem otroškem parlamentu, ki je v 
marcu 2015 potekal v sejni sobi Občine Ka-
nal ob Soči, kjer so bili prisotni tudi župan 
občine Andrej Maffi, ravnateljica Osnovne 
šole Kanal Milka Zimic in ravnatelj Osnovne 
šole Deskle Vojko Simčič. Učenci so izvolili 
tudi predstavnico, ki bo v aprilu obe šoli 
predstavljala na nacionalnem parlamentu v 
Ljubljani. 

Po poročilih učencev OŠ Deskle in OŠ Kanal 
napisala mentorica Tea Brešan  

25. otroški parlament na temo »Izobraževanje in 
poklicna orientacija« 
V mesecu marcu 2015 je v sejni sobi Občine Kanal ob Soči potekal občinski otroški parla-
ment, na katerem so učenci OŠ Kanal in OŠ Deskle predstavili svoje ugotovitve v zvezi s 
tematiko izobraževanja in poklicne orientacije. 
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Veveriček posebne 
sorte 
Pomlad prebudi v ljudeh nova priča-
kovanja. Pet- in šestletni otroci des-
klanskega vrtca so skupaj z vzgojite-
ljicami Davorino, Niko in Tejo v za-
četku aprila razveselili starše in sta-
re starše z igrico »Veveriček poseb-
ne sorte«. 

Gozdiček, kjer so se srečale živali, 
je bil bogato in prepričljivo urejen s 
smrekami in grmičevjem, saj so ga 

pomagali pripraviti in urediti otroci.  
Pravljice in zgodbice, posebno o 

živalih, so otrokom v veliko zabavo 
in pouk. V njih spoznajo življenjske 
resnice, ki bi jih sicer težko razumeli. 

Mali igralci so živali v gozdu odlič-
no predstavili, navdušili starše in 
stare starše ter jih nato še pogostili s 
piškoti, ki so jih pripravili sami. 

Kasneje so igrico uprizorili še v des-
klanskem medgeneracijskem centru 
ter poželi bučen aplavz. 

Vanda Colja 

Dramski krožek OŠ Kanal je zelo ustvarjalen 

Ves svet je oder in ljudje smo zgolj 
igralci  (Shakespeare) 
Predstavila vam bom delo dramskega krožka v letošnjem šol-
skem letu. 

Vaje imamo enkrat na dva tedna po dve šolski uri, vodi nas men-
torica Suzana Kavčič. Na začetku šolskega leta smo najprej spoz-
nali scenarij za uprizoritev, nato smo imeli bralne vaje. Nekajkrat 
smo šli skozi besedilo, nato smo dogajanje preselili na oder. Nanj 
smo postavili osnovne rekvizite in začeli igrati, na začetku seveda 
s pomočjo besedila. To počnemo toliko časa, dokler ne obvlada-
mo gibanja na odru. Nekaterim je to težje, saj imajo več besedila, 
kar pomeni tudi več premikanja. Pri premikanju večkrat naredimo 
napako in se ji seveda tudi nasmejimo, tako se med vajami zabava-
mo. Kmalu se umirimo in nadaljujemo z vajo. Tako potekajo vaje 
vse do nastopa. Pred nastopom prinesemo v šolo kostume in na-
redimo plakate, ki jih raznosimo po Kanalu in okolici. Ker se bliža 
nastop, moramo poskrbeti za manj osnovne rekvizite. Naredimo 
jih iz kartona ali pa uporabimo kakšne rekvizite s preteklih pred-
stav. 

V letošnjem šolskem letu smo nastopali v Kobaridu in dvakrat v 
Kanalu. Na začetku je bila trema ogromna, proti koncu pa vse 
manjša. Med nastopom se moramo izjemno potruditi, da ne kle-
petamo. A trud se splača, saj smo večkrat deležni pohval, včasih 
pa pride vmes tudi kakšna pripomba, ki jo sprejmemo in skušamo 

izpopolniti naslednji nastop. Pri nastopanju uživamo in se tako 
sproščamo. Ko pa smo preveč sproščeni, ima naša učiteljica z na-
mi kar nekaj dela. Pomembno je, da pri tem uživamo in se dobro 
razumemo, tako z učiteljico kot med seboj. 

Upam, da bomo skupaj doživeli še veliko nastopov in se skupaj 
veselili uspešnih predstav. V krožku se počutim odlično in uživam 
prav pri vsaki vaji. 

Lucija Humar, 7. b OŠ Kanal 

Veselje po nastopu v Kobaridu (foto: arhiv OŠ Kanal)  

Na OŠ Deskle so veseli 
novega kombija 

V torek, 3. februarja 2015, so učenci OŠ 
Deskle dobili nov kombi. Pri nakupu kom-
bija so se upoštevale določbe Uredbe o 
zelenem javnem naročanju. "Namen te 
uredbe je zmanjšati negativen vpliv na oko-
lje z javnim naročanjem okoljsko manj obre-
menjujočega blaga, storitev in gradenj in 
dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter po-
trošnikom." 

Župan Andrej Maffi, ravnatelj Vojko Sim-
čič, strokovna sodelavka iz Občine Kristina 
Marinič ter učiteljice in učenci so hišnika 
Leona pričakali pred osnovno šolo in mu 
zaželeli srečno ter varno vožnjo. 
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Popestrili smo pouk na 
OŠ Kanal 
 
Osnovna šola Kanal je uspela s prijavo v 
program »Popestrimo šolo«. Že celo šol-
sko leto potekajo raznolike dejavnosti, 
usmerjene v  ohranjanje planeta Zemlja in 
odnos do narave in ljudi.  

OŠ Kanal ima poleg osnovnih vrsto dejav-
nosti, ki sodijo v razširjeni program šole. 
Zlasti želimo sodelovati v programih, ki nas 
vpenjajo v širšo ali ožjo lokalno skupnost. V 
preteklosti smo že bili izbrani kot izvajalci 
ali pa kot partnerji v programih – Comeni-
us, Vodni viri, Spodbujanje kulturnega kapi-
tala ...  

Javni sklad RS za razvoj kadrov že tretje 
leto zapored razpisuje program 
»Popestrimo šolo«. OŠ Kanal se je na razpis 
prijavila že prvo leto. Žal je bil razpis objav-
ljen šele spomladi in časa za izvedbo dejav-
nosti je bilo takrat malo. Tako smo bili v 
hudi časovni stiski, saj smo prijavili širok 
program. K sreči smo imeli veliko počitni-
ških aktivnosti, ki pa, žal, niso bile prav nič 
množično obiskane. Toda že prvo leto smo 
se veliko naučili. Izkušnje so nam prišle 
prav ob prijavi v novembru 2014. Naša vlo-
ga je bila ocenjena z visokim številom točk 
in prejeli smo pozitiven odgovor. Tega smo 
bili zelo veseli. Zanesljivo je k uspešnosti 
naše vloge prispevalo tudi načrtovano so-
delovanje s partnersko šolo Tolmin. 

Pri izvajanju zelo raznolikih dejavnosti kot 
mentorici sodelujeta strokovni delavki na 
OŠ Kanal učiteljica angleščine Tanja Zalar in 
psihologinja Anja Cussini. Naslov naših de-
javnosti je »Naš planet Zemlja – ohranimo 
vrednote narave in človeka ter premaguj-
mo ovire v nas in med nami«. Pri učencih 
želimo razvijati odnos do narave in do ljudi, 

ki so ob nas. Tako že celo šolsko leto pote-
kajo zelo raznolike dejavnosti, ki se navezu-
jejo na mednarodni dan s področja naravo-
slovja v tistem mesecu. Tako je 2. 2. medna-
rodni dan mokrišč, 3. 3. dan varčevanja z 
energijo, 22. 4. dan Zemlje … Temeljni cilj 
je, da so učenci aktivni, dejavnosti morajo 
biti inovativne in pestre. Čeprav vse aktiv-
nosti potekajo po pouku in ob sobotah, je 
udeležba, zlasti mlajših učencev, zelo veli-
ka. Sredi februarja smo že dosegli polovico 
števila načrtovanih udeležencev. Ravnate-
ljica OŠ Kanal Milka Zimic je ob začetku 
izvajanja projekta razmišljala: »Sama sicer 
ne maram termina 'projekt'. Projekt ima 
namreč svoj načrt, začetek in zaključek 
izvedbe. Vrednote, ki jih z našim delom 
obujamo, vzpostavljamo in gojimo, pa SO 
in MORAJO BITI trajne! Kako to doseči? 
Upam, da bo naš program vsaj kamenček; 
delček; svetla lučka … na poti k trajnosti.«  

V maju praznujemo svetovni dan družine, 
zato načrtujemo vikend družabnih iger, 
namenjen družinam, ki bodo iz lego kock 
gradile naselje. Tudi v juniju in juliju se nam 
lahko pridružite. Veseli bomo čisto vseh. 

In kaj vse smo že počeli? Da so dejavnosti 
resnično pestre, vam povedo utrinki, ki so 
jih zapisali mladi nadobudneži. 

Januarja smo se povzpeli na Mengo-
re.  

Z učiteljico Tanjo Zalar smo v soboto šli na 
pohod na Mengore, kjer stoji cerkvica. Pot 
je bila naporna. Na vrhu Mengor sem se 
usedla na klopco, s katere je bil najlepši 
razgled po dolini. Po malici smo odšli na 
Most na Soči, kjer smo si v muzeju ogledali, 
kako so bili opremljeni vojaki.  
Zelo mi je bilo všeč. Upam, da bom še kdaj 
šla na Mengore. 

Marija Kralj, 5. b  
  

Hodili smo po gozdu, kjer smo videli kaver-
no, v kateri so se med vojno skrivali vojaki. 
Jaz sem šel v eno manjšo jamo. Bilo je zelo 
temno, zato sem si svetil z baterijo. V jami 
je bilo samo kamenje. Počutil sem se nepri-
jetno, kot da bi me opazoval mrtev vojak.  
Na koncu naše poti smo šli še v muzej 1. 
svetovne vojne. Tam sem videl čelade, 
puške, nože, naboje, medalje in ostanke 
bomb. Bilo je zanimivo.  

Jaka Jug, 5. b  
 

V januarju smo imeli tudi naravoslov-
ni popoldan.   

 Opazovali smo taljenje ledu v vodi, drsenje 
čevljev po deski. S pomočjo knjig smo nare-
dili klanec in nanj prislonili desko. Po njem 
smo spuščali čevlje. Izvedela sem, kateri 
čevelj hitreje drsi. Ta poskus mi je bil najbolj 
všeč.  
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo naredili lede-
ni obesek. Rabili smo ledeno kocko, sol, 
krožnik in vrvico. Na led smo posuli sol in 
čez položili vrvico. Le-ta se je obdržala na 
ledu. Tako smo naredili ledeni obesek.  
Naredili smo tudi stolp iz ledenih kock. Le-
deno kocko smo posolili in nanjo položili 
novo ledeno kocko, pa sol, pa spet ledeno 
kocko … Ledene kocke so se sprijele in na-
stal je ledeni stolp.  

»Navdušeni naravoslovci«  
 

Februarja smo spoznavali različne bolj 
in manj poznane poklice, med drugi-
mi je učence zanimalo delo kamnose-
ka in vizažista.  

Kamnosek Slavko Brezavšček je bil naš men-
tor. Pokazal nam je orodja in pripomočke, 
ki jih uporablja pri svojem delu, in sicer raz-
ne vrste kladiv, brusilko, dleto, tolkač, dia-
mantni papir za brušenje in vrsto kamna ter 
nam povedal, za kaj ga uporablja. Kamno-
sek pri delu nosi zaščitno masko, rokavice, 
očala in zaščitno obleko. Vse to ga pri delu 
varuje pred prašnimi delci in udarci.  
Kamen režejo z zajlo (jeklena vrv). Najprej 
zvrtajo luknje, v nje dajo zajle, ki se vrtijo in 
pri tem režejo kamen. Izrezane kose naloži-
jo na kamione, ki jih odpeljejo.  
Poskusil sem delati s teloritko (brusilko). 
Brusil sem kamen, da je postal gladek. Bilo 
je težko.  

Učenci, ki so pokazali zanimanje za ta poklic: 
Luka Stubičar, Andraž Hvalica, Kristjan Laščak, 

Miha Pogačnik, Jaka Velušček, Matija Koren, 
Janez Lemut, Rok Leban, Peter Pirih. 
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Bila sem na delavnici za vizažista. Naša men-
torica je bila Katja, ki se tudi sama ukvarja z 
ličenjem. Najprej nam je predstavila osnove 
ličenja. Za tem smo na papir skicirali „make 
up“, nato pa smo ličile druga drugo. Bilo je 
zabavno in zanimivo.  

Eva Trampuš, 8. a 
 

Marca smo bili kemiki v Salonitu.  

V soboto smo se učenci udeležili delavnice 
kemik – laborant. S kombijem smo se odpe-
ljali v Salonit Anhovo, kjer so nas vljudno 
sprejeli. Pospremili so nas v sobo, kjer so nas 
opremili s haljami, rokavicami in zaščitnimi 
očali. Dobili smo tudi delovne liste in pisala. 
Razdelili smo se v dve skupini. Naša skupina 
se je najprej seznanila s praktičnim delom. 
Vodička nam je pokazala pripomočke v labo-
ratoriju ter pokazala postopek dokazovanja 
apna v klinkerju. Del postopka smo izvedli 
tudi sami. Za dobro opravljeno delo smo bili 
pohvaljeni. Sledil je še teoretični del. Spreho-
dili smo se po laboratorijski stavbi, kjer so 
nam sproti predstavili postopke pridobiva-
nja cementa ter testiranje vzorcev klinkerja. 
Na koncu smo si z varne razdalje ogledali še 
peč in ostale faktorje, pomembne za proiz-
vodnjo cementa.  
Dan se mi je vtisnil v spomin, saj sem veliko 
novega izvedel in pridobil tudi nekaj izku-
šenj.  

Matej Gorjup, 8. a  
 

Učili smo se različne jezike.  

V torek je na šoli potekala jezikovna delavni-
ca. Tema delavnice je bil znakovni jezik. Obi-
skala nas je učiteljica znakovnega jezika Si-
mona Drev. 
Pokazala nam je abecedo, ki smo se jo tudi 
naučili, nato pa posneli filmček, kjer smo v 
znakovnem jeziku povedali zgodbo o žabjem 

kralju. Na koncu smo igrali igro Activity, in 
sicer fantje proti puncam. Zmagali smo fan-
tje. Tako smo dan lepo zaključili. 

Aleks Humar, 9. b 
  

Marca smo imeli delavnici turškega in 
ruskega jezika.  

Turško delavnico sta vodila Kenan in Kenan, 
dobra prijatelja z enakim imenom. Eden 
izmed njiju živi v Sloveniji in zna slovensko, 
drugi pa je govoril turško. Spoznali smo ne-
kaj turških besed, ki se zelo razlikujejo od 
slovenščine. Pogovarjali smo se v angleščini. 
Potem smo skuhali sütlac. Medtem ko smo 

jedli, smo si ogledali še krajši posnetek o 
Istanbulu. 

Udeleženci – učenci 7. razreda 
 
Pa še kaj smo doživeli. In še bomo. Dejav-

nosti bodo potekale vsak mesec do konca 
šolskega leta in tudi med počitnicami. Zani-
mive so, brez ocenjevanja, kljub temu pa 
na vsaki dobimo veliko novega znanja. Več 
o njih si lahko preberete na spletni strani 
OŠ Kanal. 

Irena Hočevar Križnič  

Na vrhu hriba Mengore  
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Že šesto leto je tako Društvo nasmejanih 
v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in 
sponzorji pripravilo tekmovanje Naj šport-
nik Občine Kanal ob Soči. Razglasitev rezul-
tatov glasovanja za naj športnika, ki smo 
ga domačini z glasovnicami, dostopnimi v 
celotni občini in preko spletne strani bara 
Libero Kanal izbirali, je potekala 12. febru-
arja v večnamenski dvorani Osnovne šole 
Kanal. Po treh letih kraljevanja Kristijana 
Medveščka je letos vrh osvojil plesalec in 
plesni akrobat Sandi Gabrijelčič, eden od 
sedmerice postavnih fantov plesne skupi-
ne Go-Breakers in član društva V.I.P. Dance 
Company. Za njim se je uvrstila odbojkarica 

Eva Mori, odbojkar Jure 
Okroglič, kolesar Kristijan 
Medvešček, Ana Kašček, 
članica Športnega twirling 
kluba Deskle, in kolesar 
Srečko Križnič.  

Za naj mladega športnega 
talenta občine Kanal ob Soči 
je bila razglašena šahistka 
Asja Čebron, članica ŠD Posočje. Kot na-
slednji obetavni športniki pa so sledili Teo 
Otrin, član karate sekcije ŠD Gorica, kara-
teist Aljaž Markič, član karate kluba Goryu, 
in Kaja Jerončič Skrt, članica Športnega 
twirling kluba Deskle.  

Podelili so tudi priznanje za največji ekip-
ni uspeh. Ta je pripadel članskemu moštvu 
OK Salonit Anhovo, ki je v lanski sezoni 
osvojil naslov slovenskega pokalnega zma-
govalca po zmagi v finalu nad ACH Volley.  

Kako razmišljajo naj športniki naše občine o svojem 
športu in pomenu rekreacije za zdravje 

Samo začeti je treba 
Prebivalci preostalih predelov Slovenije o naši občini navadno vedo po-
vedati, da so to kraji, kjer smaragdna Soča ponosno kaže svoje čare in 
kjer so doma odlični športniki. Poleg tradicionalne odbojke so naši kraji 
dom twirlinga, downhilla, karateja in številnih drugih disciplin, v katerih 

EVA MORI 

Eva Mori je odlična mlada kanalska odboj-
karica, članica italijanskega kluba Foppape-
dretti Bergamo in mladinske članske repre-
zentance Slovenije. Med svoje največje uspe-
he prišteva 13. mesto na svetovnem prven-
stvu, 2. mesto na evropskem prvenstvu in 
dvakratni naziv najboljše organizatorke igre 
na evropskem prvenstvu. Odbojka, ki jo s 
tremi besedami opiše kot predanost ekipi, 
žrtvovanje in discipliniranost, jo je osvojila z 
razgibanostjo, saj na igrišču nikoli ne ve, kaj 
se bo zgodilo v prihodnjem trenutku in z 
ekipnim duhom, ki ji omogoča, da veliko 
časa preživi s svojimi soigralkami.  

Lani ste se pridružili odličnemu italijanskemu 
prvoligašu Foppapedreti. Kaj je bilo pri selitvi v 
uspešen italijanski OK najtežje sprejeti in koliko 
časa preživite izven slovenskih meja?  

Najtežje je bilo sprejeti, da bom sama, da 
nikogar ne poznam in da ne znam dobro jezika. 
Izven Slovenije preživim zelo veliko časa, zato 
bo lažje, da odgovorim nasprotno – doma sem 
bila doslej le petkrat.  

Kaj so glavne razlike med italijansko in sloven-
sko kulturo odbojke? Je vzdušje v italijanski 
ekipi, kjer na splošno veljajo ljudje za zgovorne 
in odprte, drugačno kot doma?  

Med italijansko in slovensko odbojko je veliko 
razlik. Največja razlika je nivo odbojke, saj je v 
Italiji nivo zelo visok, medtem ko v Sloveniji ni. 
Razlika je tudi v tem, da je v Italiji odbojka drugi 
šport po priljubljenosti – takoj za nogometom. 
Tako so dvorane polne in razprodane že pred 
začetkom tekme. Vsak klub ima svojo navijaško 
skupino. Pri njih je vsaka tekma praznik. Ljudje 
se zberejo pred dvorano že tri ure pred tekmo. 
Ob takem vzdušju je fenomenalno igrati.  

Profesionalne odbojkarice nimajo vse 24, 25 
let, ampak jih štejejo tudi čez 30. Priznati mo-

ram, da sem sprva pričakovala drugačno vzduš-
je. Predstavljala sem si, da bodo soigralke resne 
in da bodo opravljale samo svoje ''delo'', ampak 
so me prijetno presenetile. Punce so odlične! 
Vsaka bo priskočila na pomoč. Zelo sem vesela, 
da so me tako lepo sprejele.  

Ali nameravate klubsko odbojkarsko kariero 
tudi v prihodnje graditi pri naših zahodnih sose-
dih ali vas morda vleče drugam, morda zopet 
domov?  

Nad Italijo sem navdušena in mislim, da bom 
zagotovo tu ostala dve ali tri leta. Potem si že-
lim oditi v Turčijo, Rusijo ali pa Azerbajdzan. Če 
bi se v Sloveniji dvignil nivo odbojke, bi morda 
prišla tudi domov, ampak trenutno to niso moje 
''sanje''.  

 
Vsem odbojkarskim navdušencem bo 

najbrž prav prišel Evin moto, ki se glasi: 
»Just play. Have fun. Enjoy the game.« In 
kratek nasvet: »Sledite svojim sanjam, saj 
jih boste le tako lahko uresničili.«  

JURE 
OKROGLIČ  

Kanalski odboj-
kar Jure Okroglič 
je član OK Salo-
nit Anhovo in 
kadetske mla-
dinske reprezen-
tance Slovenija. 
Njegova največja 
ekipna uspeha 
sta osvojitev 4. 
mesta na evrop-
skem prvenstvu 
in osvojitev na-
slova pokalnih 
prvakov. O od-
bojki pravi, da gre 
za privlačen šport, 
saj vključuje različ-
ne prvine in zahteva mnogo različnih spret-
nosti, zahteva pa čas. Med kvalitetami od-
bojkarja izpostavlja iznajdljivost, natanč-
nost in hiter reakcijski čas.  

Ste najmlajši, a nepogrešljivi reprezentant 
članske ekipe OK Salonit Anhovo, ki je letos 
dosegla odlično drugo mesto v pokalu Sloveni-
ja, lani pa zmago. Kakšno je vzdušje na trenin-
gih, kjer se mladost plete z izkušnjami, saj vas 

Eva Mori (foto: Ivano Spada)  

Jure Okroglič 
(foto: Borut Jurca)  

Priznanje za življenjsko delo v športu je 
letos šlo v roke trenerja športnega karate-
ja Rajka Milanovića.  

Vsem dobitnikom priznanj iskreno česti-
tamo za vse dosežke.  

Ob tej priložnosti smo pripravili kratke 
predstavitve športnikov v izboru naj 
športnik. Poleg zanimivih odgovorov nam 
je vsak zaupal kratek nasvet o športnem 
udejstvovanju in s tremi besedami opisal 
karakteristike svojega športa. Zaradi ne-
dosegljivosti Sandija Gabrijelčiča bomo 
njegovo predstavitev pripravili v eni od 
naslednjih številk.  

Naj športnik Sandi Gabrijelčič in naj športni talent Asja Čebron 
(foto: Borut Jurca)  
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KRISTIJAN MEDVEŠČEK 

Kristijan Medvešček se ukvarja z gorsko 
kolesarsko disciplino enduro in prihaja iz 
Plav. Kolesar, ki trenutno ni član nobenega 
kluba, je pa do lani vozil pod barvami kluba 
KK črn trn / Blackthorn GT, je tudi večleten 
član slovenske reprezentance. Je državni 
prvak v 4X, pokalni in državni prvak v endu-
ru in pokalni prvak v mednarodni seriji supe-
renduro. Pravi, da enduro najbolje opišejo 
besede adrenalin, vzdržljivost in hitrost in 
da ima šport številne dobre lastnosti, a re-
sno dirkanje zahteva ogromno treningov in 
priprav. 

Ste eden glavnih nosilcev endura v Sloveniji in 
mednarodno, športa, ki se aktivno razvija zad-
njih nekaj let. Je bil prestop s 4 cross na to pano-
go zahteven?  Kako vidite nadaljnji razvoj tega 
športa v Sloveniji? 

Prestop iz 4X ni prav enostaven, če si prej 
specializiran zgolj v 4 cross. Pri meni tega pro-
blema ni bilo, ker sem se vedno ukvarjal z vsemi 
tipi gorskega kolesarstva. Je bilo pa prav tako 
potrebno izgubiti par kilogramov, saj je 4 cross 
bolj eksploziven šport, pri enduru pa je važna 
vzdržljivost. Če govorimo o enduru kot dirka-
nju, se bo gotovo še nabiralo nekaj novih tek-
movalcev v prihodnjih letih, na splošno pa je 
enduro kolesarjenje v Sloveniji že priljubljeno. 

Obstaja morda proga, ki je preveč tvegana, da 
bi si jo drznili prevoziti? 

Zaenkrat še nisem naletel na tako progo. So 
pa na progah gotovo odseki, pri katerem prej 
dvakrat pomislim, kot ga odpeljem. 

Ukvarjate se z adrenalinskim športom, ki mar-
sikomu vzbuja strah že ob ogledu tekme, kaj 
šele, da bi si drznil na kolo. Kako pogosti so med 
treningi in na tekmah padci. Je poskrbljeno za 
vašo varnost? 

Za varnost v veliki meri skrbi tekmovalec sam. 
On je tisti, ki odloča, koliko zaščitne opreme bo 
nosil na sebi. Mislim, da smo trenutno, če upo-
rabljamo vso zaščito, kar dobro zaščiteni, ven-
dar pa si tekmovalci po navadi želimo nositi čim 
manj opreme, ker nas ta ''ovira'' in zato včasih 
pride do večjih poškodb. V določenih primerih 
pa niti vsa zaščitna oprema ne pomaga. 

 
Tudi Kristijana smo prosili za kratek na-

svet in odgovoril nam je z lepo mislijo: 
»Včasih je treba malo trpeti, da vidimo vse 
lepote okoli nas.« 

ANA KAŠČEK 

Desklanka Ana Kašček se s twirlingom 
ukvarja od malih nog. Je članica Športnega 
twirling kluba Deskle in Twirling zveze Slo-
venije. Kar šestkrat je osvojila naslov držav-
ne prvakinje med posamezniki, trikrat je 
bila druga, dvakrat pa tretja. Slovensko 
reprezentanco je zastopala devetkrat in 
osvojila štirinajsto mesto na Evropskem 
pokalu v Belgiji, ko se je Slovenija sploh 
prvič prebila v polfinale, četrto mesto na UK 
open na Švedskem leta 2013, v Barceloni 
leta 2014 pa je stala na zmagovalnem odru 
Evropskega pokala, ko je osvojila drugo 
mesto. Kot tri ključne besede, ki povzamejo 
vsebino twirlinga, je izbrala gimnastiko, 
ples in spretnost s palico. Pravi, da je twir-
ling šport, ki se ga ne more naveličati, saj 
obstajajo vedno novi elementi in triki. V 
njem uživa, zahteva pa od nje številne tre-
ninge, ki jih ima ob koncu tedna. 

Ana, po poklicu profesorica športne vzgo-
je, vabi in spodbuja vse občane, da se v le-
pih spomladanskih dneh odpravimo v nara-
vo in naredimo nekaj koristnega zase, obe-
nem pa je vesela, da je Športni twirling klub 
Deskle uspel privabiti toliko članic. 

Od leta 2001/2002, ko ste sprejeli svojo prvo 
skupino, do danes ste kot trenerka, sodnica in 
predsednica strokovnega odbora Twirling zve-
ze Slovenija nepogrešljiv člen ŠTKD. Kako gle-
date na prehojeno pot društva in ali je odličen 
kader, s katerim se lahko pohvalite, ključ do 
uspehov, ki jih žanjete? 

Društvo je sprva bilo le mažoretno društvo, z 
leti pa smo dekleta želela nekaj več, več plesa, 
več gimnastike, več športa. Društvo se je iz leta 
v leto bolj razvijalo in kmalu smo tekmovalke 
začele pobirati medalje na državnih tekmova-
njih, v zadnjih letih pa dosegle tudi preboj med 
najboljše na evropskih tekmovanjih. Za uspehe 
je gotovo zaslužna ambicioznost, želja po izo-
braževanju deklet za trenerje, sodnike twirlin-
ga, različni seminarji, ogromno učenja na last-
nih napakah in izkušnjah, pa tudi udeležbe na 

Kristijan Medvešček (foto: Vanja Kodermac)  

kar nekaj še ni dopolnilo dvajset let?  

Mislim, da je to za nas mlade najboljše, kar si 
lahko želimo, saj imamo ob sebi številne izkuše-
ne igralce, od katerih se lahko marsikaj nauči-
mo. 

Se vam zdi, da je igranje v domačem kraju 
prednost?  

Prednost je, da je telovadnica zelo blizu do-
ma, igranje za domači kraj in ekipo pa ima pose-
ben čar. 

Imate morda kakšnega vzornika med odboj-
karskimi igralci in kaj pri njem cenite?  

Med igralci nimam točno določenega vzorni-
ka. Skušam posnemati vsakega po malo.  

 
Na vprašanje o nasvetu glede športa 

Jure odgovarja, da svetuje čim več telesne 
aktivnosti, saj je to dobro, tako za dušo 
kot za telo.  

tekmovanjih v tujini. Ja, lahko se pohvalimo, da 
ima klub odlično izobražen kader. 

Tudi poklicno ste se zapisali športu in na Ljub-
ljanski fakulteti za šport diplomirali z diplomsko 
nalogo, v kateri raziskujete tehnike učenja twir-
linga. Kakšen je nivo slovenskega twirlinga, saj 
ste večkrat uspešno zastopali slovensko repre-
zentanco na mednarodnih tekmovanjih? 

Twirling je razmeroma mlad šport. Prvo sve-

tovno prvenstvo je bilo leta 1980. V Sloveniji 
smo imeli prvo mažoretno tekmovanje leta 
1996, leta 2003 pa se je Mažoretna zveza prei-
menovala v Twirling zvezo Slovenije, katere 
člani smo tudi Športni twirling klub Deskle. Iz 
leta v leto smo se učili, iskali pomoč pri tujih 
strokovnjakih in v zadnjih letih začeli dosegati 
višje rezultate, tudi na mednarodnih tekmah. 
Od leta 2007 sem bila redno članica slovenske 
reprezentance. Slovenija je iz leta v leto vztraj-
no napredovala, prvi preboj Slovenije v polfinale 
na evropskem tekmovanju je uspel leta 2012, ko 
sem zasedla 14. mesto med 52 tekmovalkami, 
isto leto pa nam je s skupinsko vajo Športnemu 
twirling klubu Deskle uspelo osvojiti 15. mesto 
od 23. Od takrat še hitreje napredujemo in dose-
gamo vedno boljše rezultate tako posameznice 
kot tudi pari in skupine. Tudi letos se bomo 
udeležili evropskega prvenstva na Irskem, ki se 
ga že veselimo. 

Twirling je zanimiv šport, ki v ospredje postavi 
gibčnost in sposobnosti deklet, ki so sicer ob 
prevladi fantovske moči v drugih disciplinah na 
športnem področju marsikdaj zapostavljene. 
Kako kot profesorica športne vzgoje ocenjujete 
pomen športa, v katerem lahko dekle zablesti? 
Kako vpliva na njen nadaljnji razvoj? 

Twirling je po moji oceni eden motivacijsko 
primernejših športov za dekleta. Po eni strani 
spodbuja estetiko in eleganco, vključuje ples in 
zadovoljuje potrebo po gibanju. Šport je indivi-
dualnega ali skupinskega značaja, torej daje 

Ana Kašček (foto: Nika Bratuž)  

… nadaljevanje s prejšnje strani 
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možnost izbire. Po drugi strani pa je nekaj no-
vega, netradicionalnega in omogoča svobodno 
gibanje in izražanje. Hkrati združuje več delčkov 
posameznih športov – plesa, gimnastike in ma-
nipulacij – z rekvizitom – palico. Ta šport zado-
voljuje večino osnovnih ciljev, ki jih imamo v 
učnem načrtu pri športni vzgoji, kot na primer 
skrbeti za pravilno telesno držo, razvijati orien-
tacijo v prostoru, obvladovanje telesa v različ-
nih nevsakdanjih položajih, usklajeno in koordi-
nirano delo rok in nog s skladno ter pravilno 
izvedbo enostavnih in sestavljenih gibanj na 
mestu ter v gibanju, razvijati koordinacijo giba-
nja z gibalnimi nalogami, ki jih izvajamo v različ-
nem ritmu ob glasbeni spremljavi, razvijati sa-
mozavest, odločnost in vztrajnost itd. 

 
Vsekakor vse to dobro vpliva na dekletov 

nadaljnji razvoj ne samo z vidika telesnega 
razvoja, razvoja gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti, temveč tudi z vidika razvoja 
delovnih navad, samozavesti, nastopanja 
pred publiko, estetike, gracioznosti in še bi 
lahko naštevala.  

SREČKO KRIŽNIČ 

Srečko Križnič iz Plav je član KK Djak. 
Ukvarja se z gorskim kolesarjenjem in tria-
tlonom. Njegov največji športni uspeh je 
lanska zmaga na Sudety MTB Challenge na 
Poljskem, ki je bila tudi prva slovenska zma-
ga na etapni gorsko kolesarski dirki z udele-
ženci z vseh kontinentov. Poleg tega je lani z 
Urošem Breškijem dosegel skupno 3. mesto 
na etapni gorsko kolesarski dirki MTB 
TRANSDINARA 2014 in skupno 1. mesto na 
etapni dirki SKRAT RACE. Lani je bil na držav-
nem prvenstvu v kros triatlonu na Vogrščku 
najhitrejši veteran in 2. v kategoriji na Tria-
tlonu Jeklenih v Bohinju. Prejšnja leta je do-
bre rezultate poleg gorskega kolesarstva in 
triatlona dosegal tudi v kajakaštvu in raftin-
gu. Pravi, da se s športom ukvarja izključno 
zaradi veselja, zato od njega ne zahteva no-
bene žrtve. Navdušuje ga z raznolikostjo in 
mu nudi vedno nove izzive. Svoje športno 
udejstvovanje opiše z besedami tehnična 
zahtevnost, vzdržljivost in trdoživost, vsem 
občanom pa sporoča: »Naša občina leži v 
čudovitem okolju in ima klimo, ki omogoča 
zelo različne dejavnost v naravi skozi celo 
leto. Veseli me, da se vedno več prebivalcev 
zaveda, da je gibanje pomembno za dobro 
počutje in zdravje. Samo začeti je treba!« 

Odlične rezultate žanjete v dvojici z Urošem 
Breškim. Kaj v kolesarstvu pomeni tekmovanje v 
paru in? Ali tudi treninge izvajata skupaj? 

Z Urošem Breškim sva že dolgo prijatelja. To 
je najina prednost na tekmovanjih, saj se odlič-
no poznava in si popolnoma zaupava, poleg 
tega pa imava zelo usklajen način vožnje. Tek-
movanje v paru je zahtevnejše, saj je že stati-

stično gledano enkrat več možnosti, da bo šlo 
kaj narobe (okvara, padec ...). Potrebna je stal-
na komunikacija s partnerjem in prilagajanje 
trenutnim razmeram. Z Urošem na treningih 
večkrat voziva skupaj. 

Ste prekaljeni gorski kolesar. Se je gorsko 
kolesarstvo od vaših začetkov pa do danes zelo 
spremenilo? 

Z gorskim kolesarstvom sem se začel ukvarjali 
leta 1989, ko je bilo le-to v Sloveniji šele v povo-
jih. Od takrat se je vse zelo spremenilo, od 
opreme do tekmovalnih disciplin. Najbolj me 
veseli, da je ta šport postal del množične rekre-
acije in se z njim ukvarja veliko ljudi. 

Če bi morali izbrati eno tekmovanje, ki je v vas 
pustilo najlepše spomine, za katero bi se odloči-
li? 

Glede na to, da tekmovanja potekajo v dru-
gem naravnem okolju, vsako pusti lepe spomi-
ne. Če moram izbrati le eno,  je to Sudety MTB 
Challenge, ki poteka po krasnih krajih in se odli-
kuje z brezhibno organizacijo. 

 

Irena Hočevar Križnič, Ana Križnič 

Srečko Križnič (foto: osebni arhiv)  

V letošnjem finalu pokala Slovenije jim 
sicer ni uspelo še devetič osvojiti krone. Po 
fantastičnem prvem nizu, se je poškodoval 
Darijo Savičić, ki bo okreval še nekaj mese-
cev, Ljubljančani pa so nato zagospodarili 
na igrišču. V polfinalu so Kanalci izločili 
domačine iz Šempetra. Kanalske odbojkar-
je je tako v polfinalu kot v finalu spodbujal 
avtobus organiziranih navijačev. Ekipa Sa-
lonita Anhovo se je kljub odločnemu odpo-
ru tekmeca gladko uvrstila v finale, kamor 
se je že pred tem – prav tako le po treh 
nizih – prebil prvi favorit, ljubljanski ACH 
Volley. 

Sobotni finale pokala je bil poln pričako-
vanj in skrite želje po novem pokalnem 
naslovu. Organizator Luka Krivec, blokerja 
Israel Jose Dos Santos in Urban Česnik, 
napadalec Darijo Savičić, libero Andrej Ko-
vačič in sprejemalca Jure Okroglič ter De-
jan Čabarkapa, so na krilih bučne podpore 
navijačev začeli odlično ter z izjemnimi 
servisi, dobro obrambo in z bliskovitimi 
protinapadi popolnoma strli ljubljansko 
zasedbo. 

Po poškodbi Savičića so morali preiti na 
igralni sistem, ki so ga z drugačno zasedbo 
izvajali lani, letos pa v njem niso bili uigrani. 
Tako so Ljubljančani počasi pridobivali na 
moči in tekmo dobili s 3 : 1. Če bi Kanalci 
ostali v popolni postavi, bi se morda tekma 
drugače končala in če ne bi bil tako razpo-
ložen Avstralec Nathan Roberts. Sredi se-
zone so tako morali zamenjati igralni 
sistem, treningi so postali slabši – tako 
zaradi kakovosti kot zaradi števila odboj-
karjev, saj jih je ostalo le še deset. 

Ampak želje in volje ni zmanjkalo. Po 
slabem začetku v modri skupini, so se po-
časi in s postopnim dvigovanjem forme 
prebili do želenega 3. mesta. Zaradi ka-
drovskega manjka so bile tekme najboljši 
način za uigravanje ekipe in tako so na pra-
gu končnice spet postavili formo na raven 
pred finalnim turnirjem pokala Slovenije. 

Vstopnico za štiri najboljše ekipe v državi 
so si izborili po zmagi nad ekipo Astec Tri-
glav. Tudi na povratni tekmi četrtfinala za 
moške so premagali Astec Triglav z rezul-
tatom 3 : 0 in so se tako v polfinalu DP po-

Uspešna sezona za odbojkarje Salonita Anhovo 
Po sanjskem začetku in poškodbi Darija Savičića se kanalski odbojkarji niso predali. V 
modri skupini so se uvrstili na 3. mesto in končnici pa v polfinale. 

Udeležba našega občana 
na državnem prvenstvu v  
namiznem tenisu za re-
kreativce in veterane 

Čargo Zdenko iz Ročinja se je letos po-
novno udeležil državnega prvenstva v 
namiznem tenisu za rekreativce in vetera-
ne (lani odsoten zaradi bolezni). Tudi to-
krat uspešno, še posebej v dvojicah, kjer je 
dosegel drugo mesto, torej osvojil naslov 
podprvaka države v svoji kategoriji. V po-
samični konkurenci pa je dosegel dobro 6. 
mesto. Enak uspeh je dosegel tudi v t.i. 
jakostni lestvici, ki je zbir točk sedmih tur-
nirjev v državi. 

Ob vsem tem pa je tekmoval še v pri-
morski ligi za rekreativce in veterane za 
ekipo Gorica I. in tudi tam prispeval svoj 
delež k zmagi v ligi, ki je iz leta v leto moč-
nejša! 

Čargo Urška  

Foto: Simon Prinčič 
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merili z ekipo Calcit Volleyball. Prvo tekmo so Kamničani 
pred domačimi gledalci dobili z rezultatom 3 : 2. Odbojkarji 
Salonita Anhovo so v Kamniku vodili z rezultatom 1 : 2, na 
povratni tekmi v Kanalu pa dobili prva dva niza. A tudi to ni 
bilo dovolj, saj so v nadaljevanju Kamničani zaigrali bolje, 
delali manj napak, posledica tega pa je bila, da so dobili pre-
ostale tri nize. Kljub temu da je ekipa Salonita Anhovo izpa-
dla v boju za tretje mesto, v tako imenovani mali finale, so 
cilje kluba presegli. Na prvi tekmi za končno tretje mesto v 1. 
DOL za moške so odbojkarji Salonit Anhovo z rezultatom 3 : 
0 premagali ekipo Panvita Pomgrad. Kanalci pa potrebujejo 
le še zmago, da bi prvenstvo končali na zelo solidnem tre-
tjem mestu. 

Boštjan Simčič, 
OK Salonit Anhovo - Kanal 

Utrinek iz druge tekme 1-2 finala DP med ekipama Salonit Anhovo in Calcit Volleyball  

V finale, 18. in 19. aprila v Slovenski Bistrici, so 
se uvrstile Tia Štendler (nivo 1, freestyle, mlajši 
dečki in deklice), Nika Marušič in Neža Kogoj 
(nivo 1, freestyle, starejši dečki in deklice), 
Mojca Stanič in Nika Groselj (nivo 1, freestyle, 
starejši mladinci), Sara Štendler in Taja Lazar 
(nivo 2, freestyle, mlajši junior), Tjaša Markočič 
in Jasmina Tancoš (nivo 2, freestyle, junior), 
Tina Kogoj in Urška Kralj (nivo 2, freestyle, 
senior), Kaja Jerončič Skrt in Karin Lazar (nivo 3, 
freestyle, junior) ter Ana Kašček in Marjana 
Šuligoj (nivo 3, freestyle, senior). Med pari so se 
v finale uvrstili Aneja Lango in Teja Pavšič (nivo 
1, freestyle pari, mlajši dečki in deklice), Sara 
Klobučar in Sara Zavec ter Petra Skrt in Manca 
Šuligoj (nivo 1, freestyle pari, starejši mladinci), 

2. predtekmovanje uspešno za desklanske twir-
lerke 
V soboto, 21. marca 2015 je v Kanalu potekalo 2. predtekmovanje za 19. državno prven-
stvo Slovenije v twirlingu v organizaciji Športnega twirling kluba Deskle in Twirling 
zveze Slovenije. Twirlerji so se pomerili v prostem slogu (freestyle) posamično in v 
parih. Nastopilo je 13 klubov, sodili pa so jim sodniki iz Španije, Škotske in Hrvaške. 

Taja Lazar in Sara Štendler (nivo 2, freestyle 
pari, mlajši junior), Mateja Mavrič in Jasmina 
Tancoš, Neža Jeklin in Teja Blažič ter Mojca 
Stanič in Nika Krivec (nivo 2, freestyle pari, 
junior), Tina Kogoj in Tadeja Kralj (nivo 2, 
freestyle pari, senior), 
Hana Gabrijelčič in 
Karin Lazar ter Kaja 
Jerončič Skrt in Tjaša 
Markočič (nivo 3, 
freestyle pari, junior) 
ter Veronika in 
Angelika Koncut (nivo 
3, freestyle pari, 
senior). Nastopile so 
tudi Veronika Koncut, 

Anesa Androvič in Laura Mavri ter Lara Marušič 
in Nika Groselj. 

Zahvaljujemo se tudi vsem članom kluba in 
vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli, da je 
tekmovanje potekalo brez zapletov in v 
časovnih okvirih. Posebej bi se radi zahvalili 
Osnovni šoli Kanal ter Osnovni šoli Deskle, 
Občini Kanal ob Soči, Krajevni skupnosti 
Anhovo-Deskle, Salonitu Anhovo, d. d., ter 
Elektro Primorski, d. d., za fotografije pa se 
zahvaljujemo Gregi Žoržu. 

Športni twirling klub Deskle  

Nastopajoči na 2. predtekmovanju iz 13 slovenskih klubov (foto: Grega Žorž)  

… nadaljevanje s prejšnje strani 
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V zadnjih decembrskih dneh lanskega leta 
smo se poslovili od častnega občana obči-
ne Kanal ob Soči, skladatelja prof. Štefana 
Maurija. Prof. Štefan Mauri, ki je celo svo-
je življenje preživel v Avčah, je bil, posebej 
od osamosvojitve Slovenije dalje, zelo 
vpet v življenje in delo občine Kanal ob 
Soči. Najbolj seveda preko svojega ustvar-
jalnega glasbenega opusa, s katerim je 
ponesel ime našega kraja širom po domo-
vini in tujini. Njegova dela so izvajali pri-
znani umetniki, zbori in orkestri, svojo 
ustvarjalno energijo pa je dolga leta raz-
dajal tudi številnim pevcem, kot zboro-
vodja različnih pevskih zborov. Na podro-
čju sakralne glasbe je bil njegov opus za-
gotovo eden najobsežnejših v Sloveniji v 
povojnem obdobju. 

Kot pomemben skladatelj, je ves čas, od 
ustanovitve dalje, sodeloval z Mednaro-
dnim festivalom sodobne glasbe Kogojevi 
dnevi in pomagal organizatorjem za njego-
vo čimvečjo mednarodno prepoznavnost, 
tako, da je vsako leto za festival napisal 
kakšno novo delo. 

Kot priznan skladatelj je bil prof. Štefan 
Mauri prejemnik številnih priznanj in na-
grad, med drugim je prejel najvišje državno 
odlikovanje, ki ga lahko prejme posame-
znik, za ustvarjalni opus na glasbenem po-
dročju. 

Kot profesor na Srednji tehnični šoli v 
Novi Gorici, kjer je dolga leta poučeval, je 
svoje znanje prenašal na mlajše rodove in 

tudi zato mu gre posebna zahvala. Bil je 
tudi med ustanovitelji Orgelske šole v Novi 
Gorici in stalni sodelavec kulturnih organi-
zacij med zamejskimi Slovenci, katerim je 
namenjal še posebno pozornost. 

V Prosvetnem društva "Soča" je bil zelo 
aktiven član različnih odborov, ne samo na 
glasbenem področju, bil je vsa leta aktiven 
član gelerijskega sveta v Galeriji Rika Debe-
njaka. V društvu smo bili počaščeni z njego-
vo prisotnostjo med nami in mu zato dolga 
leta tudi po svojih močeh pomagali, da so 
lahko zaživela njegova številna glasbena 
dela tako, da so bila notografirana, izvede-
na z vrhunskimi poustvarjalci, in pretežno 
tudi posneta. 

Po oblikovanju občine Kanal ob Soči, je 
prof. Štefan Mauri skrbno spremljal njen 

razvoj na vseh področjih in tudi tu prihajal 
do odločevalcev s številnimi predlogi in 
pobudami. Veselil se je demokratičnih 
sprememb in razvoja v lokalnem okolju. 

Občina Kanal ob Soči je zaznala po-
membnost njegovega ustvarjalnega opu-
sa in vsa njegova prizadevanja za dobrobit 
občine in mu zato podelila naziv častnega 
občana. 

Z njegovim odhodom smo izgubili po-
membnega skladatelja, učitelja, prijatelja 
in zelo častnega človeka. 

Milica Zimic 

V spomin častnemu občanu, skladatelju 
Štefanu Mauriju 

Občina Kanal ob Soči obeležuje svoj občin-
ski praznik 29. aprila v spomin na delo 
Valentina Staniča. 

Valentin Stanič. Človek z veliko začetni-
co. Alpinist, pesnik, pisatelj, prevajalec, 
učitelj, vzgojitelj, prosvetnik, socialni dela-
vec, duhovnik, zdravnik, tiskar, kmetova-
lec, rokodelec, prosvetljenec, zemljepi-
sec ... predvsem pa dobrotnik. 

Tako kot je živel, je tudi umrl. Z mislijo in 
željo pomagati vsem tistim pomoči po-
trebnim. Svoje premoženje je tako v opo-
roki zapustil dijaški ustanovi, ki je bila dolo-
čena za kanalske študente in ubožnim ka-
nalskim in ročinjskim šolarjem. 

Občina na dan njegove smrti in njemu v 
čast praznuje občinski praznik katerega 
glavna nit se je pokloniti vsem tistim, ki, 
kot nekoč Valentin Stanič, delujejo za do-
bro občine Kanal ob Soči in njenih prebival-
cev. 

Na svečani proslavi, ki je v četrtek 23. 
aprila potekala v Kulturnem domu Deskle, 
je župan Andrej Maffi čestital vsem obča-
nom in občankam, še posebej pa Odboj-
karskemu klubu Salonit Anhovo in prejem-
nikom priznanj in nagrad občine Kanal ob 

Soči za leto 2015. 
Prejemniki priznanj so: Klara Medvešček, 

Helena Vuk, Športni twirling klub Deskle. 
Nagrado občine sta prejela: Vilijem Kobal 

in Društvo tabornikov ROD odporne želve 
Anhovo. 

Občina Kanal ob Soči praznuje Celotno prireditev je povezoval gospod 
Boštjan Simčič kateremu so na odru dru-
žbo delali otroci iz vrtca Kanal pod men-
torstvom Mire Gerbec, Tonice Bratina in 
Valentine Dugar. Na klavirju jih je spremlja-
la Mirijam Furlan. Poleg otrok sta dogaja-
nje na odru popestrila gojenca Glasbene 
šole Nova Gorica - Maja in Jan Križnič. 

Podelitev naziva častni občan Občine Kanal ob Soči  
(foto: arhiv Občine Kanal) 

Štefan Mauri 
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Veliko nas je takšnih, ki si poleg lepot, ki jih ponuja občina Kanal želimo ogledati, spoz-
nati tudi druge kraje, mesta, države, zato bomo v vsaki številki Mosta delček namenili 
kratki predstavitvi dveh različnih destinacij. Eno bližnjo in eno malček bolj oddaljeno za 
vse tiste avanturiste po srcu. 

Bliža se čas poletja, morja in s tem težko pričakovanega dopusta. Veliko je takšnih, ki 
še ne ve, kje bo preživelo delček poletja, ki je namenjen poležavanju na plaži, kopanju v 
morju, skratka neskončnemu uživanju. 

Za tiste, ki ne marate dolgih voženj, letal ... imate zagotovo na listi željenih počitniških 
destinacij napisan tudi Kvarner. Le kdo ga ne pozna. Opatija, Crikvenica, Krk, Baška, Mali 
Lošinj, Veli Lošinj ... to je le del Kvarnerja, ki je zaradi odličnih cestnih povezav z večjim 
delom Srednje Evrope, postal dobro obiskan tudi iz strani Avstrijcev, Italijanov, Nem-
cev ... 

Za vas smo tokrat obiskali največji hrvaški otok, ki predstavlja srce Kvarnerja. Mističen, 
včasih nepredvidljiv, nedotaknjen, a vedno zanimiv otok Cres. 

Otok Cres ponuja še mnogo drugih znamenitosti, lepot, predvsem pa 
pristno, neokrnjeno naravo. Ni namenjen tistim, ki iščete dogajanje, saj 
je to otok, kjer prevladujejo samotne plaže, majhne vasice, številne 
redke rastline in živali. To je otok namenjen duši, odkrivanju in uživanju 
v lepotah dobre družbe v objemu pristne narave. 

Za male in velike popotnike Zanimivosti: 

 Otok je s trajektom povezan z Istro (Brestovo–
Porazina) in z otokom Krk (Valbiska–Merag) 

 Na otoku je sladkovodno Vransko jezero, ki 
prebivalcem predstavlja edini vir pitne vode. 

 Otok ponuja prebivališče zaščiteni, ogroženi 
vrsti beloglavih jastrebov. 

 Ena izmed najlepših plaž Jadrana leži prav na 
Cresu. To je plaža Sv. Ivana pri kraju Lubenice. 

 Pravljično mestece Lubenice je zgrajeno na 
skali 387 m nad morjem. 

 Mestna ura in troje mestnih vrat v mestu 
Cresu. 

 Palača Arsan z muzejem v mestu Cres. 

Za opis naslednje destinacije me je spodbudila moja tašča ozi-
roma njen pristen nasmeh in sreča v očeh, ki krasita njen obraz 
vsakič, ko se po več kot 700 prehojenih kilometrih, po mesecu 
dni utrujena, a bogata v srcu, vrne domov. Iz kje? Iz poti Svetega 
Jakoba ali vsem nam bolje poznanim El Camino de Santiago. 

Ta pot ni namenjena samo vernikom, namenjena je vsem, ki se 
za trenutek želijo odklopiti in se odpraviti po stopinjah tisočih in 
tisočih pred njimi. Po stopinjah in v svojem ritmu. Kot bi bili iz-
gubljeni v času, svojemu cilju naproti.  

Zanimivosti: 

 Po tej poti hodijo romarji že več kot 1000 let. 

 Pot se zaključi na SZ Španije v kraju Santiago de Compostela kjer leži grob-
nica sv. Jakoba. 

 Najbolj znana pot je dolga 780 km in se začne v francoskem mestu St. Jean 
Pied de Port. 

 Dokaz romarskega statusa in s tem možnost  vstopa v romarska prenočišča 
je Credencial ali romarski potni list, ki ga za 1,50 evra kupite v vsakem 
večjem mestu. 

 Vsak dan v prenočišču prejmete žig kot dokazilo o prehoje-
ni poti. 

 Spi se bodisi v brezplačnih večinoma cerkvenih prostorih 
ali v tipičnih plačljivih albergih, kjer se cena giblje med 4 in 6 
evrov. Lahko spite tudi pri zasebnikih, kjer je cena nekoliko 
višja. 

 V Albergu prespite eno noč. Zapustiti ga morate do 8-ih 
zjutraj. 

 Prehranjujete se lahko bodisi v restavracijah kjer imate 
prav poseben romarski menu ali pa si hrano pripravite sami 
v družbi ostalih romarjev.  

Na koncu ne pozabite iz svoje države prinesti majhen kamenček, ki 
ga boste skupaj z vašimi skrbmi, tegobami, žalostjo ... pustili na naj-
višjem vrhu vaše poti, na Cruz de Ferru. 

 
Pa še nekaj. Ne pozabite, to je vaša pot, uživajte v njej!  

Maja Gerbec  
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Aktivno za več zdravja 
Večkrat slišimo »podpiram slovensko« ali 
»pridelano v Sloveniji«, no, jaz bi lahko 
rekla »zasnovano v Sloveniji«. Da, na trgu 
se je pojavila nova vadba, ki je, resnici na 
ljubo, ne podpiram zato, ker jo je zasnova-
la Slovenka, ampak zato, ker je dobra! 

Imenuje se Nirvana (breathing fitness to 
music). V ozadju ni nikakršne zgodbe kot 
sestavnega dela marketinga, ki je lahko 
bodisi resnična ali pa tudi ne. Njen namen 
je vplivati na naša telesa toliko, kolikor 
zmoremo, da smo še vedno v območju 
varnega. Dobra stran te vadbe je, da si 
lahko sami ''doziramo'' intenzivnost, pred-
vsem pa, da vpliva tudi na sproščanje uma 

in stabilizacijo hrbtenice. Gre za 
umirjeno, a vendar dinamično vadbo 
ob prijetnih melodijah, kjer je bistvo 
tudi v pravilnem dihanju. Velika 
prednost Nirvane je, da je namenje-
na tako ženskam kot moškim, kakor 
tudi mlajšim in starejšim.  

No, Nirvana je samo en del mozai-
ka, ki sestavlja celotno vsebinsko 
podobo naše ekipe Paravan – šport-
ne dejavnosti. Nekaj informacij o 
nas najdete na www.sanasport.si.  

Trenutno se odvijajo aktivnosti 
skupinskega teka in Nirvane, na željo 
in potrebo pa tudi masaža in kinezio-
taping. 

Špela Paravan foto: osebni arhiv  

Gospodinjstvo se znajde na pragu energet-
ske revščine, ko si le s težavo privošči za-
dovoljitev osnovnih energetskih potreb 
(ogrevanje, električna energija in topla 
voda). Kot energetsko revna pa se oprede-
ljujejo tista gospodinjstva, ki za zagotavlja-
nje primerno toplega stanovanja in druge 
energetske storitve porabijo več kot 10 % 
svojih dohodkov.  

Zaradi naraščanja rabe energije ter dviga-
nja cen energentov se stroški za energijo 
letno povečujejo za približno 3 %. Stroški 
ogrevanja običajno predstavljajo 60 %, stro-
šek elektrike pa 40 % stroškov rabe energi-
je. V visoki rabi energije pa se nahajajo veliki 
varčevalni potenciali. 

 
Pretresljiva dejstva:  

 Leta 2010 si 6 % gospodinjstev v Sloveniji ni 
moglo privoščiti primerno toplega stano-
vanja.  

 Kos papirja razpade po enem mesecu, vol-
nena nogavica po enem letu, pločevinka pa 
po 200 letih.  

 Iz drevesa, ki raste 15 let, se lahko proizve-
de 700 papirnatih vrečk, toliko jih v večji 
trgovini porabijo v manj kot eni uri.  

 Povprečno gospodinjstvo odvrže v smeti 
vsaj 100 kg časopisov letno.  

 Povprečna poraba vode znaša 117 l/dan na 
prebivalca v Sloveniji (vir: Statistični urad 
RS).  

 Največji domači porabniki elektrike so boj-
ler, hladilnik in zamrzovalnik, ki povprečno 
skupaj porabijo skoraj 50 % vse električne 
energije v gospodinjstvu.  

 20 % svetovnega prebivalstva danes porabi 
75 % vseh naravnih virov.  

 
Varčna razsvetljava:  
 
Organizacijski ukrepi:  

  Ugašajmo luči, kadar jih ne potrebujemo. 
Ugašanje luči zmanjša porabo električne 
energije za 10 %.  

 Kadar pri delu potrebujemo več svetlobe, 
uporabimo usmerjeno svetlobo (npr. na-
mizno svetilko).  

 Za več svetlobe v prostoru uporabimo tan-
ke in prosojne zavese, ki jih lahko podnevi 
odgrnemo. Naravna svetloba ugodno vpli-
va na naše počutje.  

 Svetle barve 
stropov in sten 
vplivajo na 
ugodnejše bi-
valne pogoje in 
znižujejo stro-
ške električne 
energije.  

 S pogostim čiščenjem svetlobnih teles pri-
varčujemo do 10 % stroškov električne 
energije.  

  
Investicijski ukrepi: 

 Senzorji gibanja in časovne ure pomagajo 
pri zniževanju stroškov.  

 Z zamenjavo žarnic s kompaktnimi varčni-
mi sijalkami zmanjšamo rabo električne 
energije tudi do 70 %.  

 Solarni ali svetlobni tubuli prispevajo k 
varčevanju z energijo in razsvetljujejo pro-
stor z naravno svetlobo.  

 Članek z nasveti na poti k energetski 
učinkovitosti je podprt v okviru strateškega 
projekta Alterenergy, ki se izvaja znotraj 
Jadranskega programa čezmejnega sodelo-
vanja IPA. 

Energetska učinkovitost v gospodinjstvu 

GOLEA - Ustvarjamo obnovljivo prihodnost! 
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Kam po pomoč v stiski 
Pomoč ljudem v stiskah nudi država, obči-
na, humanitarne organizacije in društva. 

Dokler imamo zdravje, sredstva za življe-
nje, ljudi, ki so ob nas, marsikdo ne pomisli, 
da ni to samoumevno. V trenutku se lahko 
zgodi, da se nam življenje popolnoma sesu-
je. Izgubimo službo, položnice pa se kar 
kopičijo. Prizadene nas huda bolezen, a 
nikogar nimamo, ki bi nam v stiski poma-
gal. Mestna občina Nova Gorica je izdala 
brošuro z naslovom Kam po pomoč, kjer 
so zbrani različni podatki, kam se lahko na 
Goriškem obrnemo, če se znajdemo v fi-
nančni ali socialni stiski. Brošura s podatki 
o načinih pomoči in kako lahko do pomoči 
pridemo, je objavljena na spletni strani 
novogoriške občine.  

Socialnovarstvene storitve in denarne 
prejemke iz javnih sredstev, subvencije in 
znižana plačila omogoča vsem državlja-
nom, ki so upravičeni do njih, Center za 
socialno delo Nova Gorica. Na Goriškem 
deluje pa tudi kar nekaj društev in organi-
zacij, ki nudijo pomoč v različnih stiskah: 
Rdeči križ Slovenije – območno združenje 
Nova Gorica, Goriška območna karitas, 
Zavod Karitas Samarijan, Ozara Slovenija – 
nacionalno združenje za kakovost življenja, 
enota Nova Gorica, Šent – slovensko zdru-
ženje za duševno zdravje v skupnosti Se-
verno-Primorska regija, Medobčinsko druš-
tvo prijateljev mladine za Goriško, Humani-
tarno društvo Kid Otrok otroku,  Društvo 
prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 
in še kdo. Kdor se nenadoma znajde v zelo 
hudi stiski, se po enkratno pomoč lahko 
obrne tudi na Občino Kanal ob Soči. Do nje 
so upravičeni občani kanalske občine.  

V Občini Kanal ob Soči imajo zagotovo 
najbolj razvejano mrežo župnijske karitas, 
ki so aktivne v vseh župnijah. Trenutno 
karitas ni aktivna le v Levpi, vendar je želja 
vseh župnij, da bi bile vse vključene v 
okrožno karitas. Za prihodnje leto načrtu-
jejo, da bi se v okviru občine župnijske kari-
tas povezale, si med seboj pomagale in 

bolj sodelovale. V karitativnih dejavnostih 
so dejavne zlasti požrtvovalne upokojen-
ke, ki v svojem ožjem okolju najhitreje za-
znajo stiske svojih sosedov in sokrajanov. 
Njihovo delo je povsem brezplačno. Fi-
nančna sredstva, namenjena karitas, se 
zmanjšujejo, saj so pred leti prejemali več 
darov posameznih dobrotnikov. V lanskem 
letu je Župnijska karitas Kanal prejela na 
občinskem razpisu za pomoč humanitar-
nim društvom 1.602,29 evrov denarnih 
sredstev. Karitas vsako leto organizira sre-
čanje starejših, miklavževanje, srečanje 
zakonskih jubilantov, obdarujejo starejše 
med božičnimi prazniki, obiščejo kanalske 
rojake v domu starejših na Petrovem Brdu 
… Poleg tega pa po svojih možnostih po-
magajo ljudem v finančni stiski. Nekateri 
občani že nekaj let prejemajo mesečno 
velike ali male pakete hrane v skladišču v 
Novi Gorici. Občasno je potrebno preverja-
ti, če so do pomoči še upravičeni. Karitas je 
v zelo hudih stiskah krajanov poskrbela 
tudi za plačilo najnujnejših položnic – elek-
trike, vode, dodatnega zavarovanja za sta-
rejše.  

V Občini Kanal ob Soči so aktivni tudi 
zastopniki Rdečega križa, in sicer v Levpi, 
Kalu nad Kanalom in v Desklah. Rdeči križ 
Slovenije ima svoj center v Novi Gorici, v 
Solkanu pa skladišče hrane. Potrebe so 
večje, kot imajo razpoložljivih sredstev. V 
letošnjem prvem trimesečju so s paketi 
hrane oskrbeli 34 uporabnikov, oziroma 
skupno z vsemi družinskimi člani 92 oseb iz 
kanalske občine.  

Večina ljudi si nikakor ne želi pomoči. 
Veliko lažje je podariti, ko imamo vsega, 
kot prositi za pomoč, ko smo v stiski. Prav 
pa je, da pomagamo tistim, ki pomoč v 
resnici potrebujejo. Velikokrat so najbolj 
potrebni tihi in skromni. Prav zato imamo v 
lokalni skupnosti dolžnost, da smo odprti 
za resnične stiske, denarja, ki ga ni veliko, 
pa ne razmetujemo za razne drage projek-
te in analize o tem, kako pomagati. 

 

Irena Hočevar Križnič  

Brezplačno pravno svetovanje 
OBVESTILO O ZAČETKU DELOVANJA DRUŠTVA PRAVIČNO PRAVNO MNENJE za brez-
plačno pravno svetovanje socialno ogroženim, ki so jim bile kršene osnovne človeko-
ve pravice, s poudarkom na varstvu bolnikovih pravic.  

V okviru društva Pravično Pravno Mnenje deluje bivši zastopnik pacientovih pravic 
gospod Marjan Petrič, univ. dipl. pravnik, ki bo tolmačil Zakon o pacientovih pravicah 
za konkretne primere in usmerjal bolnike pri uveljavljanju njihovih pravic.  

Predsednik društva Pravično Pravno Mnenje gospod Marjan Petrič, univ. dipl. prav-
nik, je dosegljiv na telefonski številki 041 568 169.  

   
URADNE URE  
Petek: od 10.00 do 16.00  
Sedež: v prostorih pisarne odvetnice Kati Mininčič, 

   Med ogradami 3, 5250 Solkan  
Fax: 05 302 82 08  
E-pošta: pravicno.pravno.mnenje@gmail.com  

Velika kuharija za male 
šefe 
Zdrava  prehrana je izrednega pomena za 
normalno in kvalitetno odraščanje. 

Zaradi pomanjkanja časa, izbirčnosti 
naših najmlajših, pa tudi pomanjkanja idej, 
velikokrat posežemo po znanih, enostav-
nih receptih.  

A, ker vemo, da  je hrana lahko tudi uži-
tek in da lahko kuhanje predstavlja tudi 
čas, ko v njem uživa cela družina, smo se 
odločili pobliže predstaviti vrhunsko kuhi-
njo za naše najmlajše.  

Avtor receptov je dobro poznani veliki 
kuhar iz oddaje Gostilna išče šefa, gospod 
Bine Volčič. Poleg Bineta je k receptom 
svojo noto podal gospod Allain Passard, 
čigar restavracija v Parizu se ponaša s kar 
tremi Michelinovimi zvezdicami.  

Sedaj pa vam ne ostane drugega kot, da 
si nadanete predpasnik in se skupaj z vaši-
mi najmlajšimi podate kuharskim dogo-
divščinam naproti.  

Nam pa le pošljite kakšno slikico vašega 
končnega izdelka. Najbolj izviren krožnik 
bomo nagradili, avtorja pa predstavili v 
naslednji številki glasila Most. Seveda, če 
bo voljan razkriti vse svoje kuharske skriv-
nosti.  
 In kaj boste pripravljali tokrat?  

Špinačne 
kruhke.  

Za eno osebo 
potrebuješ:  

- velik kos 
kruha  

- pest špinač-
nih listov  

- 1 jajce  

- sir  

- sol  

1. Vstavi jajce 
v krop in naj vre 7 minut. Prelij ga z mrzlo 
vodo.  

2. Špinačnim listom odstrani peclje. Dobro 
jih operi in osuši.  

3. V ponvi raztopi maslo, dodaj špinačne 
liste in jih pusti, da se počasi dušijo od 3 
do 4 minute.  

4. Opeci rezino kruha  

5. Na opečeno rezino kruha na debelo na-
mažemo sir.  

6. Dušene špinačne liste razporedimo po 
kruhu.  

7. Olupimo jajce. Jajce sesekljamo  in ga 
raztresemo čez s špinačo obložen kruh.  

8. Kruh posolimo in ga razrežemo na manj-
še kose.  

 
Pa dober tek! 

Maja Gerbec  
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Čemaž, vsestransko 
uporabno zelišče 
Že pred koncem zime nas ob potokih in 
vlažnih gozdnih tleh pozdravijo zelene, po 
česnu dišeče blazinice čemaža. 

Kmalu po novem letu so pokukali iz zem-
lje prvi čemaževi listi. Zlasti veliko ga raste 
ob potokih ter v senčnih in vlažnih gozdo-
vih. Ne raste posamezno, pač pa tvori pra-
ve zelene blazinice.  

Pri nabiranju čemaža moramo biti skrajno 
previdni, da ga ne zamenjamo s strupenim 
jesenskim podleskom, ki požene iz zemlje 
skoraj istočasno s čemažem, poleg tega 
pogosto rasteta tudi v bližini. Jesenski pod-
lesek je namreč nevarna zel, ki že v majnih 
količinah povzroči smrt. Lahko bi ga zame-
njali tudi s šmarnico, zlasti še, če ga nabira-
mo proti sredini aprila, ko iz zemlje pože-
nejo tudi šmarnice. Če nismo ravno dobri 
poznavalci čemaža, potem ga raje ne nabi-
rajmo, oziroma se prepričajmo, da gre za 
čemaž s tem, da liste povohamo. Slednji 
močno dišijo po česnu, od tod je dobil tudi 
ime – medvedji česen. Užitni niso le listi, 
temveč tudi cvetni popki in čebulice.  

Kako zdrav in vsestransko uporaben je 
čemaž, smo spoznali na delavnici v medge-
neracijskem centru v Desklah. Najprej smo 
se podali ob strugi potoka Rohot navzgor 
in si nabrali mladih čemaževih listov. Dobro 
smo si jih ogledali, da ne bi prišlo do nelju-
be zamenjave s podobnimi strupenimi zel-
mi. Na delavnici smo spoznali njegovo upo-
rabo v zdravilstvu – kot sredstvo za zniže-
vanje slabega holesterola, krvnega tlaka, 
za prečiščevanje telesa in za zdravljenje 
ran, ki se slabo celijo – in seveda v kulinari-
ki, kjer ga lahko uporabimo v vseh jedeh, v 
katerih običajno uporabljamo česen.  

Zatorej, s koncem zime lahko spremeni-
mo tudi svoj jedilnik, pri čemer nam je v 

veliko pomoč prav čemaž. S sesekljanimi 
listi začinimo regratovo solato, testenine, 
rižoto, iz njega pripravimo okusne juhe, 
krompirjeve cmoke, jajčne omlete, pripra-
vimo čemaževe štruklje, pite, in še in še 
lahko ustvarjamo in eksperimentiramo. 
Nadvse okusen je čemažev namaz s skuto, 
pa tudi pesto je enkraten.  
 
Za pokušino si oglejte in preizkusite na-
slednji recept za pesto.  

Potrebujemo:  

200 g mladih čemaževih listov 

50 g mletih orehov 

100 g naribanega parmezana  

2 žlici limoninega soka  

poper  

sol 

Oprane in osušene čemaževe liste drob-
no zmeljemo v mešalniku, dodamo orehe, 
parmezan in limonin sok. Dodamo še oljč-
no olje, in sicer toliko, da je zmes primerno 
gosta. Začinimo po okusu. Shranimo v ste-
klene kozarčke z navojem. Na vrh prilijemo 
nekaj kapljic oljčnega olja, da preprečimo 
dostop zraka. Kozarčke zapremo in shrani-
mo v hladilniku, kjer lahko pesto počaka 
nekaj tednov. 
 

Pa dober tek!  

Majda Rejec 

Priprava čemaževega namaza (foto: Majda Rejec)  

Sprostitvene tehnike 
Življenje je eno samo. Samo enkrat ima-
mo priložnost, da ga živimo tako kot si 
želimo. 

Kljub željam, postavljenim ciljem pa nas 
življenje samo, s svojim hitrim ritmom in 
neusmiljenimi zahtevami, hitro pelje svojo 
pot. Stres, nenehna tekma s časom posta-
neta tako zelo hitro del našega vsakdanji-
ka. 

Da naredimo premalo zase, za svoje 
dobro počutje se zavemo šele takrat, ko 
bolezen potrka na naša vrata. Upati, da 
bo življenje samo po sebi brez stresa, je 
iluzija. Verjeti v to, da lahko sami odloča-
mo o tem kako bo stres vplival na nas in 
na našo kvaliteto življenja, pa je povsem 
realno. 

V glasilu Most bomo v vsaki številki na 
kratko predstavili različne tehnike spro-
ščanja. Ne vzamejo nam veliko časa, nare-
dijo pa veliko več kot bi sprva pričakovali. 

Hitra sprostitvena tehnika 

- globoko vdihnemo skozi nos 

- napnemo mišice dela telesa, ki je najbolj 
napet 

- zadržimo dih za 10 - 20 sec (v mislih izgovo-
rimo 4 x 23) 

- izdihnemo skozi usta 

- vajo ponovimo 3x 

Vajo naredimo takoj, 
ko zaznamo, da smo 
napeti. 
 
 
 
 

Maja Gerbec 
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 Odločitev, imeti otroka, je pomembna. To 
pomeni za vedno se odločiti, da bo naše 
srce hodilo naokoli zunaj našega telesa. 
(E.S.)  

Preden imaš otroka se ti zdi, da večje lju-
bezni, kot je ljubezen do partnerja, ni. Ne 
obstaja. Ko ljubiš je svet božanski, ko zara-
di ljubezni trpiš, ga ni hujšega. Tako si vsaj 
misliš. In potem imaš otroka. To malo ne-
bogljeno bitje, ki je v celoti odvisno od te-
be. V rokah, v naših življenjih ni večjega 
projekta, kot je vzgoja otroka. Od nas je 
odvisno, kakšna oseba bo, ko bo odrasel/-a. 
Kako se bo znašel/-a  v vsakdanjem življe-
nju ... vse je odvisno od nas ... Premalo se 
zavedamo tega ... otroci niso samo zgolj 
otroci ... so vseživljenjski projekt ... projekt 
do katerega čutiš neizmerno brezpogojno 

ljubezen ... projekt, za katerega bi šel čez 
drn in strn, samo da bi mu omogočil lepo 
življenje ... ja, to je ljubezen, katere razsež-
nosti niso znane, ki meja ne pozna, ki je 
popolnoma skregana z razumom ... to je 
ljubezen do otroka ... do tistega malega 
bitjeca, ki te večino časa okupira, ki te gnja-
vi z nešteto vprašanji, na katere ne veš od-
govora, ki te velikokrat ne upošteva, še 
manj pa posluša ... a ko te za trenutek po-
gleda in ti reče ˝imam te rad/-a˝... se ti tla 
pod nogami stresejo ... v trenutku pozabiš 
na vse .... ni ga lepšega ...  

V naši občini je od januarja do konec mar-
ca letos na svet privekalo devet malih na-
dobudnežev. Sedem deklic in dva fantka, ki 
so za vselej spremenili življenja svojim star-
šem. Na lepše. Na neprecenljivo. 

Otroci so naše največje bogastvo 

Čestitka novorojencem 

  

Gabrijelčič Maja (Lig)  

Manfreda Victoria (Deskle)  

Klavora Ema (Deskle)  

Muznik Sofija (Doblar)  

Humar Zoja (Morsko)  

Agušević Ivan (Kanal)  

Pavlin Tiara (Deskle)  

Aurora de Matteis (Deskle)  

Humar Aljaž (Deskle)  

  
Da bi bili zdravi, nasmejani, srečni otročki, 
vam iz srca želi urednica občinskega glasila 
Most. 

 
Čestitkam se pridružujejo tudi ostale 

članice uredniškega odbora. 
 

Odgovorna urednica MOST-a 

Nedelja, praznik, zjutraj, zvečer ali ponoči. Vedno in povsod so na voljo. Prostovoljno darujejo svoj čas, na kocko 
postavljajo lastna življenja za dobro drugih. Za dobro narave. Za dobro nas vseh. 
Kako zelo so potrebni izveš šele, ko jih resnično potrebuješ. Pridejo, brez vprašanj, brez modrovanj, opravijo svoje 
delo in odidejo. Skromno. Tako kot pridejo tudi odidejo. A njihovo delo ni skromno, je veličastno in si zato zasluži 
posebno pohvalo in še večjo zahvalo. 
 
Hvala, 
 ker ste Prostovoljno gasilsko društvo Kanal. 

Maja Gerbec 

Zahvala 
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Koledar dogodkov v Občini Kanal ob Soči od maja do avgusta 2015  

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

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

sobota, 16. maj ob 19. uri Predstavitev društva in promocijski 
koncert z glasbenimi gosti 

Večnamenska dvorana v 
Kanalu 

MOJO HIŠNI BAND v sodelo-
vanju s KUD Gledališče Film 
Glasba iz Kanala 

petek, 22. - sobota, 23. maj Nogometni turnir 4+1 Ložice - Športni park Ložice ŠRD Ložice 

petek, 22. maj ob 16. uri Mali nogomet - trojke Športni park Levpa ŠKTD Levpa 

sobota, 23. maj Dogodek ob 100. obletnici pričetka So-
ške fronte 

dvorana Kanal Društvo civilnih invalidov 
vojn Primorske 

sobota, 23. maj ob 8. uri Turnir v pikadu Medgeneracijski center "Pri 
Tinci" 

DU Deskle Anhovo 

sobota, 23. maj ob 9. uri Pohod "kje so tiste stezice" Start: športni park v Levpi ŠKTD Levpa 

sobota, 23. maj ob 12. uri Mali nogomet - trojke Športni park Levpa ŠKTD Levpa 

sobota, 23. maj ob 15. uri Odprto prvenstvo občine v namiznem 
tenisu 

Športni park Morsko ŠD Morsko 

nedelja, 24. maj ob 11:13 uri Prihod muzejskega vlaka v Kanal Železniška postaja Kanal Občina Kanal ob Soči 

sobota, 30. maj ob 18. uri Mednarodno srečanje pihalnih orkes-
trov 

Deskle Občina Kanal ob Soči 

nedelja, 31. maj ob 15. uri 1. Kulturni dnevi pod Globočakom Srednje TR društvo Globočak 

sobota, 6. junij ob 11:13 uri Prihod muzejskega vlaka v Kanal Železniška postaja Kanal Občina Kanal ob Soči 

sobota, 6. junij ob 19. uri 2. Kulturni dnevi pod Globočakom Srednje TR društvo Globočak 

sobota, 13. junij ob 11:13 uri Prihod muzejskega vlaka v Kanal Železniška postaja Kanal Občina Kanal ob Soči 

sobota, 13. junij ob 15. uri Družabno srečanje članov DU Kanal Kanal - kamp Korada DU Kanal 

sobota, 20. junij ob 11:13 uri Prihod muzejskega vlaka v Kanal Železniška postaja Kanal Občina Kanal ob Soči 

sobota, 20. junij ob 16. uri Srečanje članov DU Deskle Anhovo Taborniški prostor Deskle DU Deskle Anhovo 

nedelja, 21. junij Pohod na Korado Deskle TD Korada 

nedelja, 21. junij ob 18. uri Proslava ob državnem prazniku dvorana OŠ Kanal Veterani OZVVS Kanal 

petek, 3. julij ob 16. uri Mali nogomet 4+1 Športni park Levpa ŠKTD Levpa 

nedelja, 5. julij ob 14. uri Mali nogomet 4+1 Športni park Levpa ŠKTD Levpa 

nedelja, 5. julij ob 14. uri Ribiški praznik Breg Soče in Kontrada Kanal TD Kanal ob Soči 

sobota, 11. julij ob 11:13 uri Prihod muzejskega vlaka v Kanal Železniška postaja Kanal Občina Kanal ob Soči 

nedelja, 9. avgust ob 15. uri Mušje dirke Športni park Levpa ŠKTD Levpa 

petek, 14. avgust ob 20. uri Koncert dalmatinske klape Kontrada Kanal TD Kanal ob Soči 

sobota, 15. avgust ob 13. uri PIKA TEKMA (tekmovanje v točnosti 
pristajanja z jadralnim padalom) 

Taborniški prostor Deskle Društvo jadralnih padalcev 
Severno krilo 

nedelja, 16. avgust ob 9. uri Skoki z mosta Kanal TD Kanal ob Soči 

petek, 21. avgust ob 20. uri Gledališka predstava KUD Štandrež - 
Mrtvi ne plačujejo davkov 

Kontrada Kanal Gledališko društvo 
Kontrada Kanal 

sobota, 22. avgust ob 11:13 Prihod muzejskega vlaka v Kanal Železniška postaja Kanal Občina Kanal ob Soči 

sobota, 22. avgust ob 20. uri Gledališka predstava - KUD Domovina 
Osp 

Kontrada Kanal Gledališko društvo 
Kontrada Kanal 

nedelja, 23. avgust ob 20. uri Gledališka predstava - Gledališče 2B 
Bohinjska Bistrica - Bumbar 

Kontrada Kanal Gledališko društvo 
Kontrada Kanal 

petek, 28. avgust ob 20. uri Gledališka predstava - Koroški deželni 
teater Slovenj Gradec - Vse zastonj 

Kontrada Kanal Gledališko društvo 
Kontrada Kanal 

sobota, 29. avgust ob 9. uri Odbojka na mivki (trojke) Športni park Morsko ŠD Morsko 

sobota, 29. avgust ob 20. uri Gledališka predstava - KUD Valentin 
Kokalj Visoko - Silvestrska sprava 2000 

Kontrada Kanal Gledališko društvo 
Kontrada Kanal 

nedelja, 30. avgust ob 20. uri Gledališka predstava - Gledališko druš-
tvo Kontrada Kanal - Pokojnik 

Kontrada Kanal Gledališko društvo 
Kontrada Kanal 

Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net 
Možne so spremembe koledarja dogodkov. 
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