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Most 

Glasilo občine Kanal ob Soči 

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

Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči, 
zanjo župan Andrej Maffi 

Glavna in odgovorna urednica: 
Maja Gerbec 

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

Mojca Perkon Kofol 

Lektoriranje: 
http://lektoriranjepipan.si, Mojca Pipan 

Oblikovanje in grafični prelom: 
Erik Pregelj 

Fotografija na naslovnici: 
Damijan Simčič (ZOSO photography) 

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

e- pošta: mostkanal@gmail.com 

Tisk: Grafika Soča 
Naklada: 2500 izvodov 

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

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

Z 
unaj so že prave poletne tem-

perature, šole je konec, pri-

prave na dopust pa so že v 

polnem teku. Pred nami sta dva meseca brez-

skrbnih dni, morskih norčij, zanimivih zabav, 

prijetnih piknikov in norih dogodivščin. 

Izkoristimo čas, ki je pred nami, da se resnično 

odpočijemo, naužijemo sonca, morja. 

Izkoristimo ga za druženje s prijatelji, igro z otroki, za vse tiste stvari, za ka-

tere nam med letom hote ali nehote zmanjkuje časa. 

Z ljudmi, ki jih imamo radi, ustvarjajmo spomine, ki nas bodo greli še dolgo 

dolgo v zimske dni. Odmislimo nenehno hitenje, milijon dejavnosti nas sa-

mih in naših potomcev in se res, čisto zares posvetimo sebi in tistim, ki jih 

med letom nehote zaradi številnih obveznosti in pomanjkanja časa zane-

marjamo. 

Drage bralke in bralci glasila Most, preživite super poletje, ustvarjajte spo-

mine, mi pa se ponovno beremo septembra. 

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne 
križanke 

Prispevke za glasilo Most oddajte na spletnem portalu mojaobčina.si, Občina Kanal ob Soči 
(http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci). V primeru težav pri registraciji na portal se obrnite 
na gospo Matejko Maver Pregelj preko elektronske pošte, na naslov 
matejka.maver@obcina-kanal.si. 
Zaželeno je, da besedila niso daljša od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4-formata. 
Če so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridržuje pravico do njihovega krajšanja. Članki 
in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja ali vsaj inicialkami imena in priimka. 
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi) in brez vodnega žiga, 
sicer niso ustrezne za tisk. 
Skrajni rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko Mosta je 25. avgust 2017. 
Uredniški odbor glasila Most si pridržuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni v 
tiskani verziji in kateri ne. Vsi prispeli prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu 
http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci. 
Rešeno nagradno križanko pošljite na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po 
e-pošti na naslov mostkanal@gmail.com s pripisom "nagradna križanka", napišite tudi svoje 
ime, priimek in naslov. 
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletnem portalu www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci in 
v naslednji številki glasila Most. 

 

Uredništvo 

Možnost oglaševanja 
v glasilu Most 
 
V vsaki tiskani številki občinskega glasi-
la Most lahko oglašujete in se na tak-
šen način predstavite občankam in 
občanom Kanala ob Soči. 
 
Oblikovana oglasna sporočila naj bo-
do v formatu JPEG ali PDF in ustrezne 
velikosti. 
Priporočene velikosti so:  

Oglasna sporočila pošljite na naslov 
matejka.maver@obcina-kanal.si ali 
tina.testen@gmail.com s pripisom 
"oglaševanje v Mostu". 
Vse dodatne informacije v zvezi z 
oglaševanjem dobite po telefonu 
(05) 398 1225 (Matejka) ali na GSM-ju: 
040 475 676, 051 626 798 (Tina). 

cela stran (190 x 270 mm) 

1/2 strani (190 x 135 mm) 

1/4 strani (95 x 135 mm) 

1/8 strani (95 x 70 mm) 

Maja Gerbec 

Fotografija na naslovnici: 
akumulacijsko jezero ČHE Avče 



3 

 

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je skupaj s predstavniki Direkcije RS za 
infrastrukturo in županom Andrejem Maffijem v četrtek, 25. maja, na simbolični slove-
snosti most uradno predal v uporabo.  

Most predstavlja lokalnemu prebivalstvu najkrajšo pot do Goriških brd in je bil naza-
dnje obnovljen leta 1945. Bil je močno dotrajan in ni več izpolnjeval standardov promet-
ne varnosti in zanesljivosti. V okviru njegove obnove so bili popravljeni nosilni stebri, 
zamenjano cestišče, razširjeno vozišče in urejene nove površine za pešce. Rekonstrukci-
jo v vrednosti 595.036,65 EUR je v celoti financirala Direkcija RS za infrastrukturo. 

Slovesno odprtje mostu čez Sočo v Plavah 
Spoštovani! 
 
Pred nami je počitniški čas, ki ga 
težko pričakujemo vse leto. Izkori-
stite ga zato, da si odpočijete in 
naberete moči za nadaljnje delo. 
Oddahnite se od tehnologije. Dru-
žabna omrežja zamenjajte s klepe-
tom v živo.  
Ob koncu šolskega leta želim česti-
tati vsem učencem, dijakom in štu-
dentom, ki ste dosegli dobre rezul-
tate v šoli, na glasbenem, šport-
nem ter drugih področjih. Naj vam 
pridobljena znanja čim bolj koristi-
jo v nadaljnjem življenju. 
Ponosni smo na vas! 
Vsem želim varne in čim lepše 
dopustniške dni.  

Andrej Maffi, 
župan  
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Vgradnja vodomerov 
Od meseca septembra 2016 poteka v 

občini Kanal ob Soči pospešeno vgrajeva-
nje vodomerov na vodovodne priključke. 
Postopek vgradnje vodomera poteka ta-
ko, da lastnik stavbe v lastni režiji zagoto-
vi mesto za vgradnjo vodomera, upravlja-
vec vodovoda, Režijski obrat občine Kanal 
ob Soči, pa zagotovi vgradnjo vodomera. 
To pomeni, da stroški nabave in vgradnje 
vodomera bremenijo Občino Kanal ob 
Soči.  

Tistim porabnikom pitne vode, ki na 
svojih vodovodnih priključkih še nimajo 
vgrajenega vodomera in še niso zaprosili 
Režijskega obrata za njegovo vgradnjo, 
predlagamo, da se čimprej povežejo z 
Režijskim obratom Občine Kanal ob Soči. 
S pooblaščenim delavcem bodo določili 
ustrezno lokacijo vodomernega jaška. 
Vodomerni jašek se izvede na mestu pri-
ključitve na javno vodovodno omrežje, z 
upoštevanjem naslednjih meril:  
 1. merilo: jašek je na javni površini;  

 2. merilo: jašek je lahko na zemljišču v 
lasti lastnika vodovodnega priključka, v 
tem primeru mora biti jašek zgrajen ne-
posredno ob parcelni meji in stalno do-
stopen upravljavcu vodovoda;  

 3. merilo: jašek je na zemljišču v lasti tre-
tje osebe.  

Če je vodomerni jašek na javni površini, 
mora lastnik stavbe zagotoviti upravljavcu 
dostop do jaška z ustanovitvijo služnosti.  

Priporočena "svetla velikost" jaška zna-
ša 80 cm x 80 cm. Izjemoma se lahko v 
soglasju z upravljavcem izvede tudi manjši 
jašek. Pokrov jaška je lahko litoželezne ali 
jeklene izvedbe, betonski pokrovi niso 
dovoljeni.  

Od septembra 2016 do maja 2017 je bilo 
vgrajenih 337 vodomerov, kar pomeni 
obračun vodarine po merjeni porabi na 
dodatnih več kot 400 odjemnih mestih.  

Trenutno poteka obračun vodarine po 
merjeni porabi na 1455 odjemnih mestih 
od 1885, kar pomeni 77,2-% opremljenost z 
vodomeri. 
Rok za vgradnjo vodomerov smo podalj-
šali do 31. 12. 2017.  

Čas, ko se izteče postavljeni rok, se bo 
hitro iztekel. Vse informacije v zvezi z 
vgradnjo vodomera dobite na telefonskih 
številkah (05) 39 81 208 in (05) 39 81 227 
ali preko elektronske pošte: 

vinko.medvescek@obcina-kanal.si. 

Režijski obrat 

PODARJAMO ABONMA ZA OGLED 
PREDSTAV V SNG NOVA GORICA 

 
Glasilo Most vam v sodelovanju s SNG 
Nova Gorica podarja abonma MALI 
ODER, s katerim si boste lahko v gledališki 
sezoni 2017/2018 ogledali 6 predstav. 
Odgovorite na nagradno vprašanje in se 
potegujte za BREZPLAČNI abonma MALI 
ODER. Med pravilnimi prejetimi odgovori 
bomo izžrebali srečnega nagrajenca, ki si 
bo od oktobra 2017 do maja 2018 ogledal 
naslednje gledališke predstave: Don Ju-
an, Zborovanje ptic, Judovski pes, Ljudski 
demokratični cirkus Sakešvili, Ekshibicio-
nist in izbirno predstavo. 
 
NAGRADNO VPRAŠANJE: 
Kateri abonma v SNG Nova Gorica zaje-
ma drugačne in drzne predstave ter je 
zelo ugoden za dijake in študente? 
  
a) Abonma Nedelja popoldan 
b) Abonma Sreda 
c) Abonma Mali oder  
 
Odgovore pošljite na naše uredništvo po 
elektronski pošti na naslov: 
mostkanal@gmail.com do 31. avgusta. 
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V letih 2016 in 2017 so neodvisne meritve 
opravile akreditirane insitucije: Agencija 
RS za okolje, Kmetijski inštitut Slovenije in 
Veterinarska fakulteta. Po opravljenih 
meritvah je občina 23. maja v Kulturnem 
domu Deskle organizirala predstavitev 
končnih poročil.  

Dr. Janja Turšič z Agencije RS za okolje 
je predstavila meritve kakovosti zraka, 
opravljene na štirih lokacijah, in sicer na 

lokaciji čistilne naprave 
Kanal, v Morskem, na 
Kanalskem Vrhu ter na 
lokaciji čistilne naprave 
Deskle. Rezultati meritev 
so po njenih navedbah v 
časopisu Dnevnik 24. 
maja 2017 »pokazali, da 
so pri koncentraciji trdih 
delcev razmere zelo po-

Stanje okolja v občini Kanal ob Soči 
Zaradi zaskrbljenosti občanov in v želji, da bi bili seznanjeni, v kak-
šnem okolju živijo, je župan Andrej Maffi  predlagal občinskemu sve-
tu, da v proračunu zagotovi sredstva za izvedbo neodvisnih meritev 
kakovosti zraka, zemljin in hrane. Takšno odločitev je občinski svet 
podprl.  

dobne kot drugod na Primorskem. Obča-
sno so presežene dnevne mejne vrednosti, 
a teh primerov ni več, kot je dovoljeno. 
Tudi glede težkih kovin, kot so arzen, kad-
mij, nikelj in svinec, so bile v vzorcih nizke 
in pod povprečjem.«  

V nadaljevanju je predstavnik Kmetij-
skega inštituta Slovenije Marjan Šinkovec 
predstavil pregled onesnaženosti tal s 
težkimi kovinami na območju dveh vrt-
cev. Iz predstavitve smo lahko videli, da 
so v vrtcih Deskle in Kanal našli preseže-
ne mejne emisijske vrednosti težkih kovin 
v tleh, ki pa ne predstavljajo nevarnosti 
za zdravje otrok in s tega vidika ukrepi za 
izboljšanje stanja niso potrebni. Ker pa so 
bile v skladu z Uredbo 1996 na dveh ob-
močjih vrtca Kanal presežene opozorilne 
emisijske vrednosti za živo srebro in po-
menijo pri določenih vrstah rabe tal ver-
jetnost škodljivih učinkov ali vplivov na 
zdravje človeka, so predlagali odkop 
zemljine, nasutje kamenega drobljenca, 
prekritje kamenega drobirja z geoteksti-
lom, preplastitev tal z novim slojem 
(zemlja), vzdrževanje goste travne ruše 
in ohranitev dreves.  

Nazadnje je prof. dr. Ksenija Gačnik 
Šinigoj predstavila še meritve težkih 
kovin v jajcih, kokošjem mesu in divjačini. 
V vzorcih so bile izmerjene vrednosti ko-
vin nižje od dovoljenih oziroma nižje od 
primerljivih študij pri divjadi drugod po 
Sloveniji ali v tujini. 

V zvezi s prelaganimi ukrepi za sanacijo 
igrišča vrtca Kanal je občina takoj pristo-
pila k reševanju problematike. 

Končna poročila si lahko ogledate na 
spletni strani Občine Kanal ob Soči 
(http://www.obcina-kanal.si/
obcinski_predpisi/okolje/).  

Matejka Maver Pregelj 

Od leve proti desni: dr. Janja Turšič (ARSO), Marjan Šinkovec in dr. Borut Vrščaj s Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije ter prof. dr. Ksenija Gačnik Šinigoj z Inštituta za varno hrano, krmo in okolje pri Veteri-

narski fakulteti v Ljubljani. Foto: arhiv Občine Kanal ob Soči 
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Kosovne odpadke in manjše količine gradbenih odpadkov, 
ki so nastali v gospodinjstvu, lahko brezplačno oddate v 
delovnem času zbirnega centra v Bodrežu: 

 torek: od 14.00 do 17.00, 
 četrtek: od 10.00 do 13.00, 
 sobota: od 7.00 do 12.00. 
 

Gradbene odpadke lahko oddate v kamnolomu Salonita 
Anhovo. 

Prevzem in odvoz azbestcementnih odpadkov 
 

Azbestcementni odpadki morajo biti zloženi na paleti (do 
skupne višine pribl. 80 cm) in v celoti oviti s folijo. Mesto 
prevzema mora biti na lokaciji nastanka odpadkov in mora 
biti dostopno večjemu tovornemu vozilu (brez višinskih 
ovir: dreves, kablov ...). Prevzem in nadaljnje ravnanje z od-
padki sta za občane brezplačna. Odlaganje azbestcement-
nih odpadkov na drugih lokacijah je prepovedano. Količino 

azbestcementnih odpad-
kov, osebo za stik, njeno 
telefonsko številko in 
lokacijo prevzema morajo 
občani sporočiti na Obči-
no Kanal ob Soči, na tele-
fonsko številko (05) 398 
12 04. 
Po predhodni najavi na 
Občini Kanal ob Soči lah-
ko azbestcementne od-
padke odpeljete tudi v 
zbirni center CERO Nova 
Gorica v Stari Gori. 

Zbiranje in odvoz odpadkov 

Člani Občinskega sveta Občine Kanal ob 
Soči odločno zanikamo, da bi imeli kdaj 
koli sejo sveta v gostilni. Vse seje so v sej-
ni dvorani Občine Kanal ob Soči. Takšna 
trditev je lažna, zavajajoča, neodgovorna 
in žaljiva. Takšna izjava je tendenciozna in 
odraža neprimerno in nepremišljeno izja-
vo njenega avtorja. Je odraz neodgovor-
nih in nekonstruktivnih dejanj skupine, ki 
z ozkimi in egoističnimi dejanji na nepre-
mišljen način ustvarja nezaupanje in neje-
voljo med občankami in občani. Ustvarja 
napetost in seje polresnice z namenom, 
da uveljavi svoje ozke interese. Občinski 
svet se še kako zaveda pomena varovanja 
okolja in kakovosti bivalnih pogojev. Mno-
gi člani sveta so neposredne žrtve prete-

klih ravnanj industrije v tem okolju, vsak 
član pa ima v bližnjem ali daljnem sorod-
stvu člane, ki so žrtve uporabe azbesta v 
preteklosti. Zato so trditve žaljive, še toli-
ko bolj, ker neposredno prizadenejo člani-
ce in člane občinskega sveta. Varovanje 
okolja je prvenstvena skrb občinskega 
sveta. Vse stranke, ki sestavljajo občinski 
svet, so enotne in kritične do problemati-
ke varovanja okolja. Zato občinski svet 
obravnava to problematiko redno, kritič-
no in z največjo pozornostjo. Pri tem so-
deluje s pristojnimi državnimi in znanstve-
nimi institucijami. Sodeluje tudi z lokalno 
industrijo in zdravstvenimi institucijami. 
Poudariti velja, da občinski svet nima nika-
kršnih pristojnosti pri izdajanju soglasij. 

Občinski svet nima sej v gostilni! 
Večer je v prispevku pod naslovom »Pri uporu je odločilna lokalna skupnost« dne 29. 
aprila 2017 objavil izjavo Uroša Macerla: »EKO Anhovo denimo ve povedati, da razpra-
vo in glasovanje občinskega sveta o cementarni Anhovo občinski svet izvede v gostil-
ni. Prvi dve točki imajo v sejni dvorani, o sežiganju 3D- in 4D-odpadkov, tako kot se 
sedaj imenujejo alternativna goriva, pa so povabljeni, da se ob kozarčku dobre kaplji-
ce in čem dobrem za pojest odločajo v gostilni. In to je nivo Anhovega. Tam bodo mo-
rali res ogromno narediti, da bodo aktivirali ljudi. Aktivni državljani bodo morali na 
naslednjih volitvah izbrati občinski svet, ki bo lahko kaj naredil […].«  

Na sejah sveta je skupina Eko Anhovo 
redno prisotna, kadar se obravnava pro-
blematika ekologije, in izraža svoja stali-
šča. Seje so javne, zato so dostopne tudi 
njim. Edina seja občinskega sveta, ki je 
bila izven sejne dvorane sveta, na kateri 
je občinski svet na pobudo župana obrav-
naval zdravstveno stanje v občini, je bila, 
zaradi števila udeležencev, v dvorani Ga-
silskega društva Kanal. Žal so na njej so-
delovali tudi člani Eko Anhovo, ki pa so, 
namesto konstruktivnega dialoga o raz-
merah na tem področju in rešitev ter pre-
dlogov, sejo izrabili za prikaz zbirke zmer-
ljivk, žalitev, psovk, groženj in vsega, če-
mur se lahko reče "sramota«. Občinski 
svet je po tej točki sejo nadaljeval kot 
običajno v občinski sejni sobi in ne v 
gostilni ob pijači in jedači. Res pa je, da 
smo bili člani sveta zgroženi nad vede-
njem, grožnjami in ravnijo komuniciranja 
članov Eko Anhovo, ki zatrjujejo, da si 
prizadevajo za zdravo okolje. Res je tudi, 
da je občinski svet v tem mandatu obiskal 
Salonit Anhovo in se seznanil z relevant-
nimi informacijami. Obiskali smo jih tudi 
ob njihovih dnevih odprtih vrat. Člani 
sveta izkoristimo tudi druge priložnosti, 

Zbirni center v Bodrežu 



7 

 

Obvestilo o javni obravnavi osnutka Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Kanal ob Soči in osnutka Odloka o krajevnih 
skupnostih v občini Kanal ob Soči 

I. Javna obravnava osnutka Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 18. redni seji dne 1. 6. 2017 sprejel 
sklep, da se posreduje v javno obravnavo osnutek Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Kanal ob Soči. 
Javna obravnava osnutka Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči po-
teka od 10. 6. 2017 do 10. 7. 2017. 
V času javne obravnave lahko zainteresirana javnost poda PISNE pripombe in pre-
dloge na osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, in sicer: 
 • po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in 
 • po elektronski pošti na e-naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si. 
 
II. Javna obravnava osnutka Odloka o krajevnih skupnostih v občini Kanal ob Soči 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 18. redni seji sprejel sklep, da se po-
sreduje v javno obravnavo osnutek poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob 
Soči. 
Javna obravnava osnutka Odloka o krajevnih skupnostih v občini Kanal ob Soči 
poteka od 10. 6. 2017 do 10. 7. 2017. 
V času javne obravnave lahko zainteresirana javnost poda PISNE pripombe in pre-
dloge na osnutek Odloka o krajevnih skupnostih v občini Kanal ob Soči, in sicer: 
 • po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in 
 • po elektronski pošti na e-naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si. 
  
Osnutek odloka in poslovnika si lahko ogledate na spletni strani občine:  
http://www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2017060913133396/. 

da se seznanimo z delovanjem podjetij v 
svojem okolju in izrazimo poglede in za-
hteve občanov.  

Ob tem ne moremo spregledati, da je 
takšno nepreverjeno informacijo, kot 
primer neprimernega odnosa in delova-
nja občinskega sveta, v svojem intervjuju 
izrabil gospod Macerl. Ob vsem spošto-
vanju njegovega mednarodnega prizna-
nja in pozornosti, ki jo uživa v javnosti, se 
poraja vprašanje njegove verodostojno-
sti. Tako pomembna osebnost, ki ji viso-
ko mednarodno priznanje nalaga še večjo 
stopnjo odgovornosti dajanja javnih izjav, 
zlasti pa presoje posameznih informacij, 
bi morala v interesu splošnega in obče-
človeškega prizadevanja za zdravo okolje 
ravnati mnogo odgovorneje. Predvsem 
pa se zavedati posledic izgovorjenega. Ali 
pa gre morda za populizem, ki mu človek 
zelo rad podleže, ko postane zvezda.  

Svetniška skupina stranke DESUS v so-
glasju z drugimi svetniškimi skupinami 
Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči 
pričakuje, v izogib nepotrebnim nadalj-
njim potem in v interesu objektivnega 
obveščanja javnosti, da se avtorji izjave, 
da se Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
sestaja v gostilnah, javno opravičijo.  

DESUS Občine Kanal ob Soči 

V četrtek, 11. maja 2017, je bila na Občini 
Kanal ob Soči sklicana 4. izredna seja z 
eno samo točko dnevnega reda: Odziv na 
lažne izjave o delovanju Občinskega sveta 
Občine Kanal ob Soči v medijih.  

Občinski svetniki so bili z elektronskim 
sporočilom, ki so jim ga poslali iz družbe 
Salonit Anhovo, obveščeni o 'spornih izja-
vah' predsednika Eko kroga in dobitnika 
Goldmanove nagrade Uroša Macerla v 
časopisih Večer in Delo. Svetnike je pred-
vsem vznemirila Macerlova izjava v časo-
pisu Večer: »Eko Anhovo denimo ve pove-
dati, da razpravo in glasovanje občinskega 
sveta o cementarni Anhovo občinski svet 
izvede v gostilni. Prvi dve točki imajo v sej-
ni dvorani, za točko o tovarni, povečanju 
kapacitet, o sežiganju 3D- in 4D-odpadkov, 
tako kot se zdaj imenujejo alternativna 
goriva, pa so povabljeni, da se ob kozarčku 
dobre kapljice in čem dobrem za pojest 
odločajo v gostilni. In to je nivo Anhovega.«  

Prvotni predlog svetnikov je bil, da Uro-
ša Macerla zaradi obrekovanja kazensko 
ovadijo. Na seji so ta predlog umaknili in 
zahtevali samo opravičilo.  

Seji so prisostvovali tudi svetnik Držav-
nega sveta RS dr. Zoran Božič in predstav-
niki društva Eko Anhovo. Zaprosili smo za 
aktivno sodelovanje, da bi lahko utemeljili 
izjave Uroša Macerla v medijih, vendar 
nam je bila ta možnost s 16 (od 17) glasovi 
proti odvzeta. Zato na tem mestu pojas-
njujemo izjavo, ki se nanaša tudi na delo-
vanje našega društva.  

Na 15. redni seji Občinskega sveta Obči-
ne Kanal ob Soči, dne 22. 12. 2016, je pod-
župan Marko Bucik, ki je sejo vodil, napo-
vedal naslednje: »No se dns selimo še z 
avtobusom v Šmartno, no, kjer bomo na 
kratko obdejlli še eno točko, ki je zadnjič na 
občinskem svetu nismo obdelal, kjer bo 
možnost poprašat Salonit o nameravanih 
investicijah, pol si bomo ogledali, kot smo 
se dogovorili, Šmartno, pokušino oljčnega 
olja in vina in zaključili v Šmartnem in se 
vrnili z avtobusom domov […]« (zvočni 
zapis seje je dostopen na spletni strani 
Občine Kanal ob Soči: 

https://soundcloud.com/okoljezaotroke/
vabilo-na-vecerjo). 

 

Odgovor Društva EKO Anhovo v zvezi s 4. izredno sejo občinskega sveta: 

Zahteva za kazensko ovadbo zasavskega okoljevarstvenika Uroša Macerla 

Omenjeni zvočni posnetek je bil objav-
ljen na spletni strani civilne iniciative Za-
gotovimo vsaj našim otrokom čisto in 
zdravo okolje, po njem pa je okoljevarstve-
nik Uroš Macerl povzel vsebino, objavlje-
no v članku v časopisu Večer.  

Predstavniki društva Eko Anhovo nima-
mo nič proti, če občinski svetniki po kon-
čani seji ob rojstnih dnevih hodijo na ko-
zarček v gostilno (to je bila rdeča nit raz-
prave na tej seji občinskega sveta), smo 
se pa v imenu vseh tistih, ki nas podpira-
jo, dolžni oglasiti, kadar izvoljeni pred-
stavniki ljudstva neupravičeno obtožujejo 
človeka, ki je s sodelavci omogočil, da v 
Zasavju ponovno dihajo čist zrak, jedo 
zdravo domačo zelenjavo in sadje ter 
imajo manj svežih grobov na pokopali-
ščih.  

EKO Anhovo in dolina Soče 
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Informacijska točka Europe Direct Gori-
ška je v sodelovanju s Predstavništvom 
Evropske komisije v Sloveniji v sklopu do-
godkov ABC EFSI-ja organizirala delavnico, 
ki je potekala 9. marca 2017 v dvorani 
Mestne občine Nova Gorica.  

Na delavnici so se udeleženci/ke sezna-
nili z naložbenim načrtom za Evropo ter 
prejeli praktične nasvete, iztočnice in na-
vodila za pripravo projektov. Tina Vončina 
s Predstavništva Evropske komisije v Slo-
veniji je poudarila naložbeni načrt za Evro-
po, s katerim si Evropska unija prizadeva 
spodbuditi vlaganja v gospodarstvo.   Po-
udarila je, da je glavni namen prikazati 
nove načine financiranja, ki se odpirajo z 
naložbenim načrtom za Evropo. Treba se 
je zavedati, da bo v prihodnosti vedno 
manj nepovratnih sredstev. Med glavnimi 
cilji EU velja omeniti nova delovna mesta 
ter povečanje konkurenčnosti. Saša Pod-
peskar s SID banke je predstavila vlogo 
SID banke kot vstopno točko Evropskega 

svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) 
za Slovenijo. Mateja Grobelnik iz Sloven-
skega podjetniškega  sklada  (SPS)  je po-
udarila jamstva za bančne kredite za mala 
in srednja podjetja (MSP) s podporo 
Evropskega sklada za strateške naložbe 
(EFSI) ter druge sheme iz sredstev EU. Na 
koncu delavnice pa so se udeleženci/ke 
seznanili s primerom dobre prakse – pro-
jektom Tehnična pomoč ELENA –, ki jo je 
predstavil direktor Goriške lokalne ener-
getske agencije (GOLEA) Rajko Leban. 
Delavnico je povezovala moderatorka 
Martina Arčon.  

Le tisti, ki bodo znali sodelovati, bodo uspeli! 
Gospodarska in finančna kriza je močno zmanjšala obseg javnih naložb v EU. Če hoče-
mo obrniti ta negativni trend, oživiti evropsko gospodarstvo in ustvariti nova delovna 
mesta, potrebujemo skupne in usklajene ukrepe na evropski ravni. Eden izmed njih je 
naložbeni načrt za Evropo, ki podpira naložbe v državah članicah kot tudi čezmejne 
projekte. Ključni element načrta je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI).  
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7. Pohod na Čičer nad Ročinjem 
Krajevna skupnost Ročinj - Doblar je v nedeljo, 19. marca, organizirala 7. Pohod na 

Čičer, 726 metrov visok hrib nad Ročinjem. 
87 pohodnikov se je zgodaj dopoldne odpravilo izpred cerkve v Ročinju na 11 kilome-

trov dolgo pot preko Ročinjskega polja do reke Soče, od kjer so se povzpeli do cerkvice 
svetega Petra in naprej po grebenu do cerkvice svetega Pavla, kjer so se pohodniki 
okrepčali s krofi in čajem. Sledil je spust do Prevala, kjer so se priključili označeni poti, 
ki jo je pred nekaj leti trasiral Rudolf Brezavšček, po dobrih treh urah so prispeli na vrh 
Čičerja. Po malici in skupinskem fotografiranju je sledil spust do Doma Valentina Stani-
ča v Ročinju, kjer je bilo poskrbljeno za topel obrok in napitke. 

KS Ročinj - Doblar 

Foto: Simon Prinčič 

Romanje na Slovaško 
V zadnjih aprilskih dneh smo župljani 

župnij Kanal in Marijino Celje poromali na 
Slovaško in Moravsko. Pod duhovnim 
vodstvom župnika Aleša Rupnika in ob 
vodiču zgodovinarju dr. Renatu Podbersi-
ču nas je pot vodila po krajih, kjer sta 
živela in delovala sveta brata Ciril in Me-
tod. Sveta brata sta med Slovani ozna-
njala krščansko vero, zaslužna pa sta tudi 
za to, da v cerkvah danes obhajamo bo-
goslužja v domačem jeziku. Potem ko 
smo si prvi dan ogledali srce Moravske 
Brno ter mesto Olomouc, smo se drugi 
dan ustavili v Velehradu. Velehrad je naj-
večje romarsko središče Moravske. Tukaj 
je kot škof služboval sveti Metod. V mo-
gočni baziliki, posvečeni svetima brato-
ma, smo darovali sveto mašo. Pot nas je 
nato vodila na vinorodno območje Malih 
Karpatov, kjer smo v eni od številnih kleti 
poskušali njihova tipična vina. Naslednji 
dan smo si ogledali Bratislavo, prestolni-
co Slovaške, z vsemi njenimi znameni-
tostmi. Na poti domov smo se ustavili v 
Brucku v Litvi, kjer je bilo v času prve sve-
tovne vonje begunsko taborišče. V tem 
taborišču je vojna leta preživelo veliko 
Slovencev, med njimi tudi begunci iz Ka-
nala in drugih krajev Goriške. S Kanalci je 
odšel v taborišče tudi njihov takratni de-
kan Anton Berlot, ki je skrbel za duhovno 
življenje 7000 begun-
cev vseh narodnosti. 
Približno 500 Sloven-
cev iz taborišča vojne 
ni preživelo. Pokopani 
so bili na begunskem 
pokopališču, ki pa ga 
danes ni več. V spomin 
na preminule Slovence 
je na prostoru nekda-
njega pokopališča po-
stavljeno znamenje – 
dva križa in spominska 
plošča. Z molitvijo smo 
se ob znamenju spom-
nili svojih pokojnih ro-
jakov. Njihovo posled-
nje zemeljsko bivališče 
čaka na nas in sloven-
sko državo, da ta pro-
stor naredi prepoznav-
nejši in ga uredi v pri-
meren spominski park.  

Metoda Humar  

Udeleženci romanja ob 
pomníku na preminule 

rojake. 
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Spomin na 170 let smrti Valentina Staniča 
V soboto, 29. aprila, je minilo 170 let od smrti Valentina Staniča, ki se je rodil 12. 2. 1774 

v Bodrežu. Na velikega rojaka smo se ob obletnici smrti spomnili že na prireditvi ob ob-
činskem prazniku v Desklah. V nedeljo, 30. aprila, je bila v kanalski cerkvi sveta maša, 
darovana v spomin na duhovnika, človekoljuba, alpinista, narodnega buditelja, znan-
stvenika, pesnika …  

Kanalski župnik g. Aleš Rupnik je poudaril, da se premalo zavedamo, kakšen zgled 
nam je naš rojak s svojo razgledanostjo, skrbjo za dobrobit ljudi ter narave. Poleg du-
hovniške službe je Valentin Stanič osvajal in meril višine alpskih vrhov (tudi Triglava), 
ustanovil lastno tiskarno, prvo knjigarno na Goriškem ter prvo društvo za zaščito živali 
na našem področju. Po maši je sledil blagoslov njegovega spomenika ob cerkvi, zaklju-
ček pa je predstavljala planinska himna Oj Triglav, moj dom v izvedbi Aljaža in Nejca 
Markiča.  

Irena Hočevar Križnič  

Blagoslov ob 170-letnici smrti Valentina Staniča. Foto: Marjan Nanut  

Srečanje pevcev cer-
kvenih pevskih zborov  

V cerkvi sv. Jurija v Desklah so se v ne-
deljo, 21. maja, srečali pevci cerkvenih 
pevskih zborov kanalske dekanije in se 
poslušalcem predstavili s po dvema 
pesmima. Srečanja so se udeležili cerkve-
ni pevski zbor iz Deskel, ki ga zadnja štiri 
leta vodi Klemen Nanut, petje pa z orgel-
sko spremljavo bogati njegov sin Peter 
Nanut, cerkveni pevski zbor iz Levpe pod 
vodstvom domačega župnika Lojzeta 
Kobala, Župnijski zbor Marijino Celje z 
zborovodkinjo Metodo Humar in Cerkve-
ni pevski zbor župnije sv. Andreja iz Roči-
nja, ki ga vodi Alenka Hvalica. Na koncu 
sta zapela še mladinski pevski zbor iz 
Kanala, sicer v zelo okrnjeni sestavi, pod 
vodstvom Petre Čelešnik, in združeni 
župnijski pevski zbor iz župnije Kanal z 
zborovodjema Marjanom Obidom in Pet-
ro Čelešnik. Za zaključek so skupaj zapeli 
vsi zbori. Tako so v deskljanski cerkvi za-
zveneli ubrani in mogočni zvoki Ihartove 
Dajte mi zlatih strun in Bratuževe Bodi 
tisočkrat pozdravljen pod vodstvom Lojze-
ta Kobala, ob spremljavi orgel, na katere 
je igrala kanalska organistka Klementina 
Medvešček. Po koncertu so bili vsi pevci 
in poslušalci povabljeni v župnišče v Des-
klah, kjer so jim domači župljani pripravili 
pogostitev. 

Irena Hočevar Križnič  

Skupno petje pevcev združenih 
cerkvenih zborov. 
Foto: Alenka Konjedic  
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Srečanja se je udeležilo 5 orkestrov: domači Pihalni orkester 
Salonit Anhovo ter Pihalni orkester SVEA Zagorje, Limena 
glazba Pazin, Godbeno društvo Vodice in Pihalni orkester Vogr-
sko. 

Kot je že v navadi, so orkestri najprej obiskali kraje širom ce-
lotne občine, tako so imeli promenadne nastope na Gorenjem 
Polju ter v Avčah, Ročinju in Levpi. Tu gre zahvala krajevnim 
skupnostim in krajanom za topel sprejem in pogostitev nasto-
pajočih. Na začetku osrednje prireditve v Desklah pa sta bila 
promenada po Gregorčičevi ulici in skupni nastop vseh zbranih 
orkestrov na šolskem igrišču. Med menjavo orkestrov so za 
plesni spektakel pod odrom poskrbeli Plesno društvo UnitiPea-
ce, Športni twirling klub Deskle in Plesna skupina Tince. Med 
prireditvijo so obiskovalci lahko preizkusili svojo srečo na sre-
čelovu in tudi ugibali skupno težo pršuta in sira, kdor je bil pri 
ugibanju najbližje, ju je tudi odnesel domov. Za zabavo še dol-
go v noč pa so poskrbeli vedno razigrani 'Dej še en litro' in an-
sambel 'Zvita feltna'.  

Pihalni orkester se iz srca zahvaljuje vsem pokroviteljem in 
donatorjem, ki so omogočili celotno prireditev z bogatim sre-
čelovom. Posebna zahvala pa gre Osnovni šoli Deskle ter gene-
ralnemu pokrovitelju prireditve Občini Kanal ob Soči. 

Kaja Jerončič Skrt in Jernej Lovišček  

14. MUZIKAFEST Deskle 
Pihalni orkester Salonit Anhovo je v soboto, 27. maja, v Des-
klah organiziral že 14. mednarodno srečanje pihalnih orkestrov 
MUZIKAFEST, ki se je po dolgih letih iz okoliških krajev v veli-
kem slogu vrnilo v središče Deskel.  

Glasbena skupina 'Dej še en litro' v akciji. Foto: Matjaž Gusak  

Otvoritev mesnice in trgovine v 
Desklah 

Kmetijska zadruga Tolmin je odprla novo mesnico in trgovino v 
Desklah. Nikolaj Maver je povedal, da je mesnica v Kanalu dobro 
sprejeta, zato so se odločili še za mesnico in trgovino v Desklah.  

Odprtje trgovine je z velikim navdušenjem pozdravil tudi žu-
pan Andrej Maffi, ki pravi, da že vrsto let dobro sodeluje s KZ 
Tolmin in da KZ Tolmin sodeluje tudi s kmeti iz naše občine.  
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Kresovanje v Anhovem 
Dan pred praznovanjem praznika dela smo se v Anho-

vem zbrali na že tradicionalnem kresovanju, ki je tudi 
letos privabilo veliko število obiskovalcev iz Anhovega in 
okoliških vasi. Ob dobri hrani in pijači smo na anhovskem 
igrišču najprej malo poklepetali in se pozabavali, nato pa 
na prijetni lokaciji pri krajevni tabli "Anhovo" zakurili 
kres, ki nas je v še precej mrzlem pomladnem večeru 
prijetno grel vse do poznih večernih ur. 

Za pomoč pri organizaciji se iskreno zahvaljujemo vsem 
sodelujočim krajanom, Krajevni skupnosti Anhovo - Des-
kle in Turističnemu društvu Korada Deskle - Anhovo za 
pogostitev, harmonikarjema za domačo glasbo v živo, 
vsem zbranim na kresovanju pa za odlično družbo, prije-
ten klepet in veselo vzdušje. Hvala tudi za prvomajsko 
budnico, ki skupaj s kresovanjem ohranja naše (krajevne) 
običaje žive. Naslednje leto zagotovo ponovimo!  

Tina Razboršek  

Dan Zemlje 
21. aprila smo obeležili dan Zemlje in dan tabor-

nikov. Popoldne smo se zbrali na taborniškem 
prostoru. Otroci so dobili zgodbice na temo ekolo-
gije, ki so jih morali nadaljevati. Zasadili smo gredi-
ce rož in drevo ginko, ki je živi fosil, ker je po 
zgradbi skoraj enak starim fosilnim ostankom. Iz 
plastenk smo ustvarjali zanimive lončke, v katerih 
smo domov odnesli sadike buč. Zvečer so se nam 
pridružili tudi starši. Podelili smo rutke in otroci so 
predstavili svoje zgodbice. Dan smo zaključili ob 
taborniški večerji in kresu. 

Maja Kodelja Cencič  

Foto: taborniki rodu Odporne želve 

Obisk predstavnikov Veleposlaništva 
Ruske federacije v Kanalu 

Kot vsako leto so tudi letos, 24. aprila, diplomati Veleposlaništva Rus-
ke federacije iz Ljubljane obiskali Kanal in se poklonili ruskim vojakom, 
ki so izgubili svoje življenje na ozemlju občine Kanal ob Soči v času 2. 
svetovne vojne. Pri kostnici v Kanalu so skupaj z županom občine Kanal 
ob Soči Andrejem Maffijem položili venec v spomin na padle ruske voja-
ke, ki so pokopani na tem mestu. Gostje so bili zadovoljni, da se v občini 
skrbi za redno vzdrževanje spomenikov in obeležij. 

Nika Testen, TIC Kanal 
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Predsednik KS Kanal Ivan Križnič je 16. 
maja povabil na koordinacijski sestanek 
pred čistilno akcijo predstavnike društev, 
ki delujejo v KS Kanal, in odziv je bil zelo 
velik. Društvi OZVVS Kanal in PD Kanal sta 
se opravičili, vendar že sami izvajata akci-
je urejanja okolja v drugih predelih obči-
ne. Dogovorili so se, kako bo potekalo 
delo. Povabilu za sodelovanje so se od-
zvali tudi Cestno podjetje Nova Gorica, 
Slovenske železnice, Elektro Primorska, d. 
d., in Komunala Nova Gorica, ki so brez-
plačno poskrbeli za varnost dela, prevoz 

rastlinja in nabavili sredstva proti ponov-
nemu zaraščanju zidov. 

Akcija se je začela že na začetku pomla-
di. V središču Kanala sta s prodnatim ka-
menjem polepšala gredice in uredila cve-
tje Julijan Boltar in Slavko Brezavšček. V 
soboto, 20. maja, je potekala osrednja 
akcija. Gasilci PGD Kanal s predsednikom 
Samom Šuligojem so odstranjevali rastli-
nje na zidovih od kanalskega mostu proti 
Tolminu. Zelo aktivni so bili tudi lovci Lov-
ske družine Kanal, ki so s svojo opremo 
odvažali vejevje in rastlinje na brežini reke 

Kanal po zaslugi prostovoljcev pričakal turistič-
no sezono urejen in polepšan 
Maj je za mnoge najlepši mesec in če se na čistilni akciji zberejo člani PGD Kanal, Lov-
ske družine Kanal, društva O.Z.O.N. s Pečna, Društva 4x4, Društva upokojencev Kanal, 
Turističnega društva Kanal, pevskega zbora Kazimir Nanut, Etnološkega društva Liški 
pustje, PD Soča, Kluba keramikov Kanal, ŠD Morsko, KKM in še posamezniki, ki ne 
gledajo na uro, koliko časa so namenili za neplačano delo, dobi tudi domači kraj lepšo 
podobo. Očiščeni so zidovi, za čiščenje katerih bi morali iz občinskega proračuna kar 
globoko seči v denarnico, polepšane so gredice sredi Kanala in središče Morskega, 
urejene so brežine reke Soče, trim steza in zaraščene poti pa postanejo spet vabljive 
za sprehajalce.  

Soče. Starešina LD Kanal Milivoj Hlede se 
je dogovoril s SENG-om za soglasje in 
poskrbel za varno delo. Člani društva 
O.Z.O.N. s Pečna so urejali plažo ob Soči. 
Sprehajalna pot od Soče do Parka Pečno 
je tako še lepše dostopna. Čistilne akcije 
so se v velikem številu udeležili tudi člani 
Društva 4x4 in drugih društev, ki delujejo 
v občini, pa tudi nekateri posamezniki. Še 
posebej veliko truda je v delo vložil Kle-
men Nanut. Pevci pevskega zbora in Na-
nutova družina so očistili zid pod Gradom 
in trim stezo. 

Ker je v soboto dež preprečil dokonča-
nje dela, so akcijo ob bregovih Soče nada-
ljevali v nedeljo, 21. maja, in v petek, 26. 
maja, ko so gasilci PGD Kanal s svojo 
opremo očistili še zidove od železniškega 
podhoda do železniške postaje v Kanalu. 
Marko Kacin je s sovaščani zgledno ure-
dil središče vasi Morsko in vaško korito. V 
zadnjem tednu maja pa je potekala čistil-
na akcija, na kateri so združili moči člani 
TD Kanal, ŠD Morsko in Društva upoko-
jencev Kanal.  

Prostovoljci z veseljem pogledajo za 
seboj opravljeno delo. Velikokrat pa nji-
hov zagon zatrejo kritizerstvo in birokrat-
ske ovire. Ljudje, ki so za kraj pripravljeni 
nameniti ure in ure prostovoljnega dela, 
namesto pohvale marsikdaj od tistih, ki 
sedijo doma, slišijo le kritike in pripombe: 
»Zakaj pa niste očistili pred našo hišo?« ali 
pa so zaradi svojih prizadevanj v dobro 
domačemu okolju celo kaznovani, češ da 
ni bilo narejeno po črki zakona. Marsiko-
ga pa tudi jezi, da je v občinskem prora-
čunu za te namene predvidenih veliko 
sredstev. Nekatere občinske službe in 
pogodbeniki prejemajo visoka plačila, na 
drugi strani pa na čistilnih akcijah ljudje 
brezplačno delajo in poslušajo še kritike. 
Želeli bi, da bi se tudi tisti, ki so plačani iz 
občinskega proračuna, pridružili pri izpe-
ljavi prostovoljnih akcij. 

Irena Hočevar Križnič 

Foto: Maja Križnić 
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Uroš Macerl je doma iz hribovske vasi-
ce, nekaj kilometrov oddaljene od trbo-
veljske cementarne. Odločil se je za ekolo-
ško kmetovanje, ovčerejo in konjerejo, a 
ugotovil, da onesnaževalci uničujejo zem-
ljo in zdravje, in se temu odločno uprl. 
Sprejema nagrajenca najvišjega okoljske-
ga priznanja v svetu, nagrade, poimeno-
vane tudi "Nobelova nagrada za okoljske 
aktiviste", smo se 30. aprila na brniškem 
letališču in na njegovem domu v Ravenski 
vasi udeležili tudi predstavniki društva 
EKO Anhovo in dolina Soče. 

Ob sprejemu je o svojih vtisih po štiri-
najstdnevnem bivanju v Ameriki in pogo-
vorih o okoljskih težavah povedal: »Imam 
občutek, da nas je vse več in da se v svetu 
vedno bolj zavedajo, kaj pomeni sežiganje 
odpadkov.« Hkrati pa dodal: »Kapital je 
zares neizprosen. Šteje samo dobiček. Ni 
milosti, ko gre za življenje otrok, ljudi, uni-
čevanje narodnih parkov …« V pogovoru 
za RTV Slovenija je opozoril tudi na težave 
okoliških prebivalcev cementarne Anho-
vo. Uroš Macerl problematiko naše doline 
pozna, na okrogli mizi v Desklah je 14. 
februarja spodbudil krajane k aktivnemu 
boju za zaščito okolja. Opozoril je, da sta 
le dve poti, ali poklekneš pred kapitalom 
ali se boriš. Pot do uspeha je samo ena: 

»Združevanje ljudi, znanja, lokalne skupno-
sti in ogromno, ogromno vztrajnosti.« Poli-
tika pri nas po njegovem mnenju kaže dva 
obraza, na en način politiki govorijo, da 
bomo zelena država, na drug pa s figo v 
žepu spreminjajo zakonodajo v prid one-
snaževanju.  

Okoljevarstvenik iz Zasavja je po preje-
mu nagrade postal z veliko večino glasov 
tudi osebnost tedna na Valu 202. Na vpra-
šanje novinarke, kako so zaprtje cemen-
tarne Lafarge in s tem izgubo delovnih 
mest sprejemali zaposleni, je odgovoril, 
da se zaveda, da je to zelo huda težava in 
vsakogar zelo prizadene, a še več negativ-
nih posledic prinaša onesnaževanje oko-
lja. »Koliko ljudi bi obolelo, pobegnilo, 
zlasti izobražencev. Ohranili bi 70 delovnih 
mest, izgubili pa nekaj sto.« 

Cementarni Salonit Anhovo je uspelo 
pridobiti dovoljenje za sežiganje odpad-
kov, vendar se v občini število prebivalcev 
manjša, tudi zaradi odseljevanja. V letu 
2010 je bilo po podatkih statističnega ura-
da v občini Kanal ob Soči 5772 prebival-
cev, ob koncu leta 2016 pa le še 5386. V 
samo šestih letih se je zmanjšalo za 9,3 
odstotka. 

Irena Hočevar Križnič  

Najvišja svetovna nagrada za ekologijo podelje-
na borcu proti sežiganju odpadkov v cementarni  
Letošnji prejemnik najvišjega priznanja za okoljske aktiviste Goldman Enviromental Pri-
ze, ki ga vsako leto podeljujejo v Ameriki po enemu predstavniku vsake celine, je prvič iz 
Slovenije. Prejel ga je Uroš Macerl, predsednik društva Ekokrog, ki mu je s svojim deset-
letnim delom v Zasavju uspelo cementarni Lafarge, korporaciji z močnimi političnimi 
povezavami, preprečiti sežiganje odpadkov. 

 
Sprejem nagrajenca na brniškem letališču. Foto: Urška Bratkovič  

Popri 2017 - 
1. mesto: piKa 

V četrtek, 6. aprila, sta potekala v Slo-
venskem narodnem gledališču v Novi Go-
rici polfinalni in finalni del tekmovanja 
Popri, ki že tretje leto na vseslovenski rav-
ni izbira najboljše podjetniške ideje med 
mladimi. V treh kategorijah, osnovnošolci 
od 7. do 9. razreda, srednješolci in študen-
tje ter mladi do 29 let, je letos tekmovalo 
več kot 400 mladih s 130 podjetniškimi 
idejami.  

V kategoriji osnovnošolci od 7. do 9. 
razreda so v polfinale povabili 10 najbolj-
ših. Med njimi sta bili tudi ekipi iz OŠ Kanal 
in OŠ Deskle. 

Strokovno komisijo so prepričale nasled-
nje ideje:  

1. mesto: piKa, OŠ Kanal, Maja Laščak, 
Manca Velišček, mentorici: Barbara Kra-
gelj Jerič, Polona Škvarč.  

PiKa je spletna aplikacija, ki bo na enem 
mestu združevala ponudnike (piKine kme-
te) in povpraševalce (kupce).  

2. mesto: Vremenja, OŠ Dornberk, Maja 
Prijević, Tjaša Medvešček, Aljaž Božič, 
Klemen Macarol, mentorja: Aljoša Brati-
na, Borut Fiorelli.  

Vremenja je moderna vremenska hišica v 
modularnem setu, ki vsebuje tudi mikrokr-
milnik Arduino, motor, senzor, škatlico s 
štirimi baterijami in seveda načrt za že 
omenjeni postopek izdelave.  

V polfinalu so sodelovale še ekipe:  
Doglock, OŠ Dornberk, Rene Horvat, Črt 

Saksida, Jurij Mušič, Lovro Saksida, men-
torja: Tatjana Pahor, Rok Gulič. 

DogLoc je pasja oprsnica z vgrajenim GPS-
sprejemnikom, ki telefonu sporoča koordi-
nate lokacije psa in omejuje gibanje na vna-
prej določeni lokaciji.  

E-ride, OŠ Deskle, Domen Medvešček, 
Mark Mavrič, Aljaž Mugerli, Erdion Kar-
puzi, Jure Čargo, mentor: Jernej Rutar. 

E-ride je električni skuter, namenjen in 
specializiran za uporabo v mestnih sredi-
ščih, ki zmanjšuje onesnaženje.  

Hot ovitek, OŠ Log – Dragomer, Tea 
Nartnik, Nika Gabrijel, Klemen Mikuš, 
Urban Japelj, mentorica: Sandra Pšenič-
ny. 

Hot ovitek je dodatek za telefon, ki omo-
goča, da nas med brskanjem ne zebe v ro-
ke, hkrati pa s fluorescenčno barvo poskrbi, 
da ga v torbah hitreje najdemo.  

Orion, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, 
Lana Marc, Tamara Rijavec, Žan Kovač, 
mentorica: Tanja Krapež.  
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Orion je naprava, ki čez noč uniči bakte-
rije na kuhinjskih nožih s pomočjo UV-
svetlobe.  

Pametna miza, OŠ Šturje, Maša Kore-
čič, Meta Velikonja, Marko Marc, mento-
rica: Tanja Krapež. 

Pametna miza, primerna za restavracije, 
ki ima vgrajen tablični računalniki, ki vse-
bujejo zabavne video igre, menu s slikami 
ter možnost digitalnega naročanja, turi-
stični vodič kraja in možnost oglaševanja.  

Powerwind, OŠ Šempas, Erik Špaca-
pan, Adrian Čevdek, Matija Pavlič, men-
torja: Rok Gulič, Patricija Pregrad. 

Naprava POWERWIND je sestavljena iz 
delno recikliranih materialov (računalniški 
ventilatorji), ki v mestnih središčih omo-
gočajo mimoidočim, da polnijo telefon in 
opravijo pomemben klic ali preberejo 
elektronsko pošto, tudi če so se v mestu 
znašli s prazno baterijo in brez polnilca.  

Smartest school bag, OŠ Solkan, Aljaž 
Brezigar, Gal Ličen. 

Smartest school bag je pametna torba z 
RFID-čitalcem, ki zaznava čipe na zvezkih, 
peresnici, domačih ključih in preko aplika-
cije skrbi, da imamo pri sebi vse, kar ima-
mo na urniku naslednji dan.  

Vibracijska budilka BRAVE, OŠ Solkan, 
Miha Mirt, Luka Seušek, Romina Hrustič, 
mentorji: Rok Gulič, Nuša Furlani, Barba-
ra Stožir Curk. 

BraVe je budilka, ki jo lahko opcijsko 
privežemo tudi na posteljni okvir in nas 
zbuja s pomočjo posebnih vibracij, ki so 
narejene na osnovi delovanja možganskih 
valov.  

 
Najboljši dve ekipi v vsaki kategoriji sta 

ponovno predstavili svojo idejo pred več 
kot 300 udeleženci in strokovno komisijo 
na odru. Nagrade so podelili Ana Bucik, 
vrhunska športnica in najboljša sloven-
ska slalomistka, Matjaž Nemec, podpred-
sednik Državnega zbora Republike Slo-
venije, in prof. dr. Danilo Zavrtanik, rek-
tor Univerze v Novi Gorici. Večer je pove-
zoval igralec leta Domen Valič, glasbeno 
sta program popestrili pevki Tatjana Mi-
helj in Ana Stergulc v spremljavi skupine 
Big Band NOVA. Režiserka večera je bila 
mag. Neda Rusjan Bric.  

Zmagovalkama Maji Laščak in Manci 
Velišček iskreno čestitamo in jima želimo 
še veliko podjetniških idej. 
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Društvo upokojencev Deskle - 
Anhovo 

Redni občni zbor in 
proslava ob osmem 
marcu 
Društvo upokojencev Deskle – Anhovo 
že leta združuje svoj redni občni zbor in 
praznovanje mednarodnega dneva žena. 

V soboto, 11. marca, je imelo Društvo 
upokojencev Deskle Anhovo svoj redni 
občni zbor, ki se ga je udeležila večina od 
438 članov. Na zboru so se člani seznanili 
z delovanjem društva v preteklem letu in 
z načrti za tekoče leto. 

Društvo, ki je aktivno na več področjih – 
športnem (pikado, balinanje, strelstvo, 
športni ribolov), kulturnem, socialnem 
(projekt starejši za starejše), ukvarjajo se 
z ročnimi deli in prirejajo vsakotedenske 
dejavnosti v medgeneracijskem centru –, 
je imelo ob koncu poslovnega leta poziti-
ven rezultat, in to kljub omejenim finanč-
nim sredstvom. K temu so gotovo pripo-
mogli tudi številni donatorji, ki ob raznih 
priložnostih nesebično pomagajo, za kar 
jim je društvo neizmerno hvaležno.  

Vsako leto je zbor tudi priložnost za 
svečano obdaritev jubilantov, to je čla-
nov, ki so že ali pa še bodo v tekočem 
letu dopolnili osemdeset oziroma devet-
deset let. Letos je bilo osemnajst osem-
desetletnikov in šest devetdesetletnikov, 
kar je kar lepo število. Dejstvo pa je, da je 
populacija članov vsako leto manjša in v 
povprečju starejša. Vsi jubilanti so prejeli 
simbolično darilo, ki jih bo spominjalo na 
ta svečani dogodek. 

Društvo upokojencev je tudi vsakoletni 
organizator proslave ob osmem marcu, 
mednarodnem dnevu žena, ki je name-
njena vsem krajanom, posebej pa žen-
skam. Letos so jo oblikovali učenci osnov-
ne šole in vrtca Deskle. Najlepša jim hvala 
za prisrčno prireditev, s katero so poča-
stili mamice, babice, skratka vse ženske, 
pa tudi na dedke niso pozabili. 

Ženske se že več kot sto let borijo za 
svoje pravice, vendar ta boj še zdaleč ni 
končan. Dogaja se celo, da ženskam po-
skušajo odvzeti pravice, ki so si jih že iz-
borile. Zato je prav, da se ob praznovanju 
spomnimo na vse tiste pogumne ženske, 
ki so žrtvovale marsikaj, celo življenje, za 
enakopravnejši položaj žensk v družbi.  

Praznovanje se je po zaključku proslave 
in občnega zbora nadaljevalo v Medgene-
racijskem centru Pri Tinci s pogostitvijo in 
druženjem do poznih večernih ur. 

Besedilo in fotografije: Majda Rejec  

Otroški pevski zbor OŠ Deskle  

Druženje po zaključku zbora DU Deskle - Anhovo  
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14. športne igre upokojencev Pokra-
jinske zveze DU severne Primorske 

Odprtje iger je bilo 27. maja v večnamenski dvorani Kanal s po-
zdravnimi nagovori predsednika društva, predsednika KS Kanal in 
podžupana občine Kanal. Predsednik KS ni pozabil omeniti občin-
skega priznanja, ki ga je predsednik društva upokojencev prejel 
ob prazniku Občine Kanal. Okrog sebe zna zbrati in navdušiti za 
delo in skupne cilje prave ljudi. Poudaril je tudi pomen športa in 
športnega načina življenja. Starejši moramo poskrbeti, da bomo s 
svojim ravnanjem in načinom življenja vzoren zgled mlajšim gene-
racijam. Naša naloga je, da jih spodbujamo k zdravemu načinu 
preživljanja prostega časa. Predsednik društva upokojencev je 
poudaril pomen celotne ekipe, s katero dela, on sam predstavlja 
samo vrh piramide. 

Odziv društev na razpisana tekmovanja je bil izjemen. Na igrah 
je sodelovalo 408 športnikov, združenih v 97 ekipah iz 22 društev 
upokojencev severne Primorske. Tekmovanja so bila v 7 športnih 
panogah: balinanju, pikadu, kegljanju, streljanju, reševanju kri-
žank, ribolovu in šahu. Ekipno so zmagali športniki DU Solkan, 

drugo mesto smo zasedli domačini, sledili sta Ajdovščina in Vipa-
va.  

Na zaključni slovesnosti, ki se je začela ob 15. uri, so kulturni 
program izvedli mladi, tudi mladenka Aneja se je odlično znašla v 
vlogi povezovalke programa. Sledila je podelitev priznanj in poka-
lov najboljšim ekipam in najboljšim posameznikom po posame-
znih disciplinah. 

Zahvala vsem sodnikom, Osnovni šoli Kanal, Ribiški družini Ren-
če, Kegljaškemu klubu Nova Gorica, Strelskemu društvu Salonit 
Anhovo, še posebej pa vsem donatorjem ter vsem, ki so pomagali 
pri organizaciji, predvsem pa izvedbi športnih tekmovanj.  

Za obeležitev iger smo izdali bilten, ki ga je prejelo vsako nasto-
pajoče društvo.V vmesnem prostem času je bilo možno izmeriti 
raven krvnega sladkorja in holesterola. Članice sekcije za ročna 
dela so pridno kvačkale, klekljale in šivale ter razstavljale svoje 
stvaritve. 

Dan je minil v duhu generacijskega in medgeneracijskega druže-
nja ter zdrave športne tekmovalnosti. 

Besedilo: Marija Marinič, foto: Borut Jurca  

Kanalski gasilci gostili 
OŠ Deskle 

V četrtek, 16. marca, smo gasilci PGD 
Kanal gostili učence iz Osnovne šole Des-
kle v okviru tehničnega dneva OŠ Deskle. 
Pobuda je prišla s strani OŠ Deskle. V PGD 
Kanal smo se z veseljem odzvali in dogo-
vorili o datumu in vsebini. Obiskali so nas 
učenci od 5. do 9. razreda. 

Najprej so si lahko učenci ogledali in 
poslušali predstavitev (vloga gasilstva, 
zgodovina društva, vključevanje mladih, 
odmevnejše akcije ...). Po predstavitvi je 
sledila kratka malica, po kateri so bili ude-
ležencem prikazani prihod v dom ob po-
zivu na intervencijo pa opremljanje ter 
izvoz na intervencijo. V nadaljevanju so 
bili otrokom prikazani vozila, oprema in 
prostori PGD Kanal. Prikazane so jim bile 

tri demonstracijske vaje, v katerih smo prikazali reševanje ponesrečenca izpod bremena 
s pomočjo pnevmatskih blazin, gašenje zabojnikov in iznos ponesrečenca iz vozila.  

Danijel Markič, PGD Kanal  

Prikaz reševanja ponesrečenca izpod ovire. Foto: Danijel Markič  
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Društvo upokojencev Kanal 

Izlet v deželo Korotan 
Prizadevne članice Komisije za izletniš-

tvo in pohodništvo pri Društvu upokojen-
cev Kanal so tudi letos organizirale spo-
mladanski izlet.  

Zanimanje za izlet je bilo večje od števila 
sedežev. Glavna organizatorka izleta Na-
da se je bila prisiljena 'šlepati' malo stoje, 
malo sede na stopnicah.  

V ponedeljek zjutraj smo z avtobusne 
postaje v Kanalu krenili po Soški dolini 
proti Bovcu. Po kratkem postanku v Bov-
cu smo pot nadaljevali čez cestni prelaz 
Predel, mimo Trbiža, Rateč, Kranjske Go-
re, Jesenic, Lesc … do Brezij, kjer je na 
gorenjski ravnini pod bogatimi gozdovi 
Karavank, Jelovice in Pokljuke ter mogoč-
nim Triglavom Bazilika Marije Pomagaj. 
Prelepo svetišče Marije Pomagaj na Brez-
jah se je skozi čas nekajkrat spreminjalo. 
Raslo je od majhne cerkvice sv. Vida s pri-
padajočo Marijino kapelo do slovenskega 
Marijinega narodnega svetišča. Trg pred 
Baziliko se nadaljuje v Park miru s kipom 
svete Družine. Na plošči pod skulpturo 
smo lahko prebrali: »Zdravje in sreča ter 
razumevanje v družini so najpogostejše 
želje obiskovalcev bazilike.« Na oltarju v 
baziliki je prt, ki je ročno delo tudi članic 
našega društva. Z Brezij smo pot nadalje-
vali do čudovitega jezera v okolici Pred-
dvora, ki se ponaša z neokrnjeno naravo. 

Po vojni je domačin Tone Tičar predla-
gal, da bi Preddvor dobil umetno jezero. 
Tam, kjer je danes jezero, je bil v preteklo-
sti gozd. Gozd so posekali in prodali naj-
boljšemu ponudniku. Tako so prišli do 
osnovnega kapitala in začelo je nastajati 
jezero Črnava, ki tako že dolga leta privab-
lja mnoge turiste. Poleg jezera so v Pred-
dvoru zanimive tudi sekvoje, ki niso ravno 
značilne za naše okolje, zato je njihova 
visoka in elegantna drža vredna občudo-
vanja. Mogočne veje in krošnje sekvojam 
omogočajo, da vpijajo vlago tudi iz ozra-
čja. Na obstanek preddvorskih sekvoj pa 
še danes močno vplivata ugodno podneb-
je v zaledju gorskih verig in dovolj velika 
količina dežja. 

Pot smo nadaljevali po dolini Spodnjega 
in Zgornjega Jezerskega, od koder so se 
nam ponujali čudoviti razgledi na Kamni-
ško-Savinjske Alpe. Ustavili smo se pri 
Planšarskem jezeru na Zgornjem Jezer-
skem. Jezero ima obliko srca. Domačini so 
ga zajezili v spomin na veliko ledeniško 
jezero, po katerem je kraj dobil ime. Poleg 
neokrnjene narave in pogledov na zasne-
žene vršace so se nam vtisnile v spomin 

dobro ohranjene strehe, pokrite s skodla-
mi.  

Z Jezerskega smo se strmo vzpenjali do 
prelaza Jezersko sedlo in se spustili v kra-
je Korotana, kjer smo se ustavili v Železni 
Kapli, kjer je klimatsko zdravilišče. Na 
vzpetini nad krajem stoji romarska cerkev 
Device Marije v Trnju, ki zagotovo velja za 
najlepši okras Železne Kaple. Pod cerkvijo 
je zanimivo terasasto pokopališče. Da so 
bili ti kraji nekdaj slovenski, priča tudi to, 
da so na nagrobnikih večinoma slovenski 
priimki.  

Pot smo nadaljevali do domačije Florjan, 
kjer smo si ogledali muzej motornih koles 
in kmečki muzej. Prijazna družina nas je 

postregla z domačimi suhomesnatimi do-
brotami.  

Po Selški dolini smo se mimo Borovelj 
preko prelaza Ljubelj vrnili v Slovenijo in 
po obilni večerji v Podljubelju krenili proti 
domu.  

Izlet je vodila gospa Zdenka, ki nam je 
med vožnjo opisovala znamenitosti in 
zgodovino krajev, skozi katere smo se 
peljali. Hvala njej in šoferju Davidu, ki nas 
je polne lepih vtisov v večernih urah varno 
pripeljal domov.  

Besedilo: Marija Marinič, 
fotografiji: Franc Komac  
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Društvo 4x4 Kanal ob Soči 

10-letnica društva in 
postavitev mlaja 

Kot vsako leto je društvo terenskih vozil 
4x4 Kanal ob Soči tudi letos 1. maj tradicio-
nalno proslavilo s postavitvijo mlaja ter 
kresovanjem. Leto 2017 pa je bilo za člane 
nekaj posebnega. Letos namreč poteka 10 
let od ustanovitve našega društva. V teh 
desetih letih je skupina prijateljev, ki obo-
žujejo terensko vožnjo in odkrivanje po-
zabljenih in manj poznanih krajev Sloveni-
je, zrasla v društvo, poznano tudi drugod 
po Sloveniji in sosednjih državah. Poleg 
vsakoletnih zimskih in poletnih izletov 
društvo 4x4 Kanal ob Soči organizira tudi 
dogodke, namenjene širši javnosti. Eden 
od teh dogodkov je seveda postavitev 
mlaja ter kresovanje.  

V nedeljo, 30. 4, se je tako skupina dese-
tih vozil v jutranjih urah odpravila po smre-
ko v Cvetrež. Če ste bili ravno takrat na 
poti od Kanala do Kala nad Kanalom, ste 
jih brez dvoma opazili in zaslišali, saj je 
veselo druščino in skoraj 30 metrov dolgo 
smreko na poti spremljalo tudi nekaj čla-
nov harmonikarskega društva Hram 
(Hana, Pia, Jakob in Aljaž), ki so s svojimi 
harmonikami poživili dogajanje. Po priho-
du v Kanal je sledilo druženje v društvenih 
prostorih (v tako imenovani Baraki), ob 19. 
uri pa postavitev mlaja na njegovo tradici-
onalno mesto na tržnici v Kanalu. Dvig 
mlaja je zahtevno in hkrati tudi nevarno 

delo, zato nam je tudi letos na pomoč pri-
skočilo društvo PGD. Mlaj se dviga kar 30 
metrov v višino, kar nam v prejšnjih letih 
še ni uspelo. Višina mlaja tako še posebej 
poudarja pomen obletnice za društvo.  

Kot se za praznovanje 1. maja spodobi, 
sta zaključek večera predstavljala veselica 
in kres pod gasilskim domom. Dogodka se 
je udeležilo kar nekaj krajanov, v prihodnje 
pa upamo, da bo obiskovalcev še več, saj 
je to za vse nas enkratna priložnost za 
druženje s sokrajani.  

Društvo 4x4 Kanal 
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Postavitev mlaja in kresovanje 
Ob spomeniku padlih borcev v Kalu nad Kanalom smo v soboto, 29. aprila, postavili 

23,5 m visok mlaj. Letošnja višina mlaja je bila rekordna. Delo se je začelo že v popoldan-
skem času, ko so pripeljali in pripravili smreko, zvečer pa je sledila pogostitev TD s peče-
njem in pijačo.  

V nedeljo so domačini iz zaselka Zabrdo pripravili kres ter poskrbeli za slastno pecivo, 
turistično društvo pa je prisotne postreglo z golažem s polento ter pijačo. Kljub mrzle-
mu vremenu se je prireditve udeležilo veliko število krajanov, ki so ustvarili prijetno 
vzdušje ob gorenju ognja.  

Turistično društvo Kal nad Kanalom,  

foto: Mitja Cigoj  

TD Kal nad Kanalom 

Dan žena v Kalu nad 
Kanalom 

Turistično društvo Kal nad Kanalom je v 
nedeljo, 12. marca, organiziralo praznova-
nje 8. marca – dneva žena. Dvorana kra-
jevne skupnosti v Kalu nad Kanalom je 
bila polna do zadnjega kotička. Prireditev 
smo odprli s kulturnim programom, v 
katerem so nas kar s petimi nastopi naj-
prej razveselili otroci iz Kala nad Kana-
lom. Domači muzikanti so odigrali nekaj 
domačih viž in s svojo duhovitostjo vnesli 
dobro voljo v naša srca. Sledil je skeč z 
naslovom Današnja družina, za konec pa 
so trije domačini ob spremljavi kitaristke 
izvedli "pikanten" nastop, s katerim so 
prijetno presenetili vse prisotne. Sledila 
je pogostitev TD. Udeleženke dogodka 
so prejele unikaten spominček, ki so ga 
izdelali otroci iz Kala nad Kanalom.  

Poudariti moramo, da so bili vsi nasto-
pajoči, vključno s povezovalcem progra-
ma, naši domačini, ki so bili pripravljeni 
vložiti veliko svojega truda, da smo svo-
jim ženskam polepšali njihov praznik. 
Turistično društvo se vsem zahvaljuje za 
pomoč in sodelovanje.  

Turistično društvo Kal nad Kanalom, 

foto: Metod Pirih  

Očistimo naš kraj 
Na začetku aprila smo se pridno in 

vestno podali po lokalnih in regionalnih 
cestah v Kalu nad Kanalom in pobirali 
odpadke, ki so ležali na tleh oziroma na 
mestih, kamor ne sodijo. Kljub širokemu 
ekološkemu ozaveščanju ljudi vsako leto 

znova ugotavljamo, da je čistilna akcija 
potrebna. Čistilne akcije so se udeležili 
tudi nekateri osnovnošolci. Dogodek smo 
zaključili ob pogostitvi, ki jo je pripravilo 
Turistično društvo Kal nad Kanalom. 

Veseli nas, da se krajani udeležujejo to-
vrstnih akcij, in se jim ob tej priložnosti 
iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.  

Turistično društvo Kal nad Kanalom, 

foto: Polona Lipičar 
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Na soboto, 27. maja, je bil start pohoda 
na tiste stezice ob 9. uri iz Športnega par-
ka Levpa. Pohoda se je udeležilo več kot 
300 pohodnikov, ki so se lahko odločili za 
daljšo, 21-kilometrsko, ali krajšo, 9,5-
kilometrsko turo.  

Pohodniki so se brez hudih vzponov 
naužili zdravja čudovite narave, odprtih 
razgledov, lepot zaselkov, življenja in de-
la, se okrepčali in poklepetali na postojan-
kah. Obe trasi sta imeli skupno pot z igri-
šča do c. sv. Štefana v Levpi, kjer so se 
pohodniki razdelili, tisti na daljši poti so šli 
čez Grad, skozi Senico, Markiče do Avšje-
ga, kjer so se srečali s pohodniki na krajši 
turi, ki so šli iz Levpe po spodnji poti skozi 

Škodnike do Avšjega. V Avšjem se je sku-
paj nadaljevalo do Zatrebeža, kjer sta se 
poti glede na dolžino ponovno razdelili. 
Pohodniki na krajši poti so odšli proti Mar-
kičem in Senici ter se z vzponom čez Grad 
vračali proti Levpi; tisti na daljši so šli iz 
Zatrebeža naprej proti Robom (čez Široko 
Njivo, skozi Zavrh, Košenijo, Modrzele, 
Testene, Hoje), proti Bizjakom, Graščam, 
na Krajc, skozi Sukavec do igrišča.  

V popoldanskem času je tu pohodnikom 
in obiskovalcem predvajal glasbo DJ Cve-
re iz Nove Gorice. Mladina iz Levpe je v 
sklopu društva izpeljala 8. malonogomet-
ni turnir trojk. Zmagala je ekipa SOLA 
LOM iz Loma, drugi so bili LUTKE iz Levpe, 

ŠKTD Levpa 

Pohod Kje so tiste stezice po zaselkih Levpe 
Športno kulturno turistično društvo Levpa je tradicionalno priredilo 15. pohod Kje so 
tiste stezice po številnih zaselkih Levpe. Korak je bil varen, vzpon je bil uspešen in dru-
ženje je bilo veselo!  

Utrinek s pohoda. Foto: Matevž Perkon  

ŠKTD Avče 

Olgin pohod na Most 
na Soči 

V nedeljo, 2. aprila, je ŠKTD Avče organi-
ziralo že 6. Olgin pohod na Most na Soči. 
Pohoda se je udeležilo 40 pohodnikov, ki 
so prehodili pot dolgo 20 km do Mosta 
na Soči in nazaj. Za regeneracijo pohodni-
kov so v smislu pogostitve poskrbeli člani 
ŠKTD. 

Se vidimo naslednje leto. 

Peter Levpušček  

tretji CIGU MIGU iz Liga, četrti RAVNE. Po 
15. uri je na igrišče prikorakala Limena 
glazba Pazin iz Hrvaške, instrumentalna 
zasedba, ki bo naslednje leto obeležila 
stoletnico svojega delovanja.  

Predsednik ŠKT društva Levpa Aleksan-
der Štrukelj izraža pohvalo za vso po-
strežbo po vaseh in zaselkih, obenem se 
zahvaljuje vsem članom društva in kraja-
nom Levpe, ki so pomagali pri organizaci-
ji pohoda, ter Občini Kanal ob Soči za 
pokroviteljstvo prireditve.  

Mojca Perkon Kofol  

Start pohoda, foto: Aleksander Štrukelj 
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Obisk Parka vojaške 
zgodovine v Pivki 

V soboto, 13. maja, smo se udeleženci 
izleta odpeljali proti Pivki, kjer smo si ogle-
dali Park vojaške zgodovine in Ecomuzej 
Pivških presihajočih jezer. Najprej smo si v 
spremstvu prijaznega in strokovno podko-
vanega vodiča ogledali razstavljene eks-
ponate: razne vrste tankov, helikopterjev, 
pušk in drugega orožja. Nato smo si ogle-
dali orožje, ki je bilo uporabljeno v osamo-
svojitveni vojni za Slovenijo. Zlasti so zani-
mivi: letalo MIG-21, tank M-84, oklepni 
vozili BVP in BTR, helikopter gazela z 
oznako Velenje TO-001, ki je prvo zračno 
vozilo, ki je prebegnilo iz jugoslovanske 
vojske na stran Teritorialne obrambe Slo-
venije. Posebno doživetje je bil tudi obisk 
devetnajst metrov dolge diverzantske 
podmornice. Izvedeli smo, da je bilo življe-
nje podmorničarjev, med katerimi so bili 
mnogi Slovenci, zelo težko in stresno, saj 
so morali v podmornici ves čas sedeti 
tesno drug ob drugem zaradi omejenega 
prostora. Tudi govoriti med sabo niso 
smeli, da jih ne bi odkrili, ko so bili v tujih 
vodah. Kar težko si je predstavljati, kak-
šno je bilo njihovo počutje globoko pod 
morsko gladino. Zelo zanimivo je bilo tudi 
drugo orožje JLA, zlasti še tisto iz petde-
setih let, ki ga je dobila od Amerike po 
sporu med Titom in Stalinom. 

Po končanem ogledu smo se okrepčali s 
pravim vojaškim kosilom v Kantini, ki je v 
stavbi Komande v Parku, nato pa se odpe-
ljali do Slovenske vasi novim dogodivšči-
nam naproti. 

V Parku Pivških presihajočih jezer smo 
spoznali geološko sestavo tal Zgornje Piv-
ke, ki omogoča ob padavinah veliko niha-
nje podtalnice. Ob visokem stanju podtal-
nice se pojavi kar sedemnajst presihajočih 
jezer. Območje je bogato z raznolikim 
rastlinjem in živalstvom, med katerimi so 
tudi nekateri endemiti. Vse to smo lahko 
videli v Ecomuzeju Pivških presihajočih 
jezer.  

Za konec smo se tisti, ki smo imeli še 
dovolj energije in volje, ob lepem sonč-

nem vremenu podali peš do najbližjega 
jezera, ki zaradi nezadostnih padavin ni 
bilo posebno veliko. Jezero leži v kotanji 
in je sedaj, ko je vodostaj nizek, obdano z 
bujnimi travniki in gozdom ter je prava 
oaza miru in spokojnosti.  

Polni novih doživetij in vtisov smo se 
proti večeru vrnili domov z željo, da se še 
večkrat popeljemo na tako zanimiv izlet. 

Besedilo: Majda Rejec 

Ob ogledu razstavnih predmetov so moški obujali spomine na čas, ko so kot mladeniči služili vojašči-
no v enotah JLA. Foto: Jože Valentinčič  

Pohod po krožni poti po Spo-
minskem parku Prižnica 

Na nepričakovano čudovito sončno nedeljo, 21. maja, 
po zelo deževni soboti, se je pisana druščina v starosti od 
4 do 80 let odpravila na krožno pot po Spominskem par-
ku Prižnica, kota 383. Med kratkimi Valterjevimi razlaga-
mi na posameznih točkah poti in med prijetnim klepetom 
je pot kar hitro minila. Okrepitev s čajem pri sv. Kvirinu 
nam je olajšala spust. Še kratka razlaga in ogled cerkvice 
sv. Alojzija in že smo se odpravili proti cilju, kjer nas je 
čakala jota. 

Zadovoljni smo bili, ker smo s triurno hojo naredili ne-
kaj za svoje telo in kondicijo, skupaj s prijetnim druže-
njem in pozitivnim vzdušjem pa prav gotovo tudi nekaj 
za svoje zdravje. Razpoloženje je bilo tako dobro, da smo 
na koncu celo zaplesali in zapeli.  

Vabljeni na naslednji dogodek, pohod na Korado, ki bo 
v soboto, 24. junija, ob poletnem solsticiju. Ne vemo še, 
ali bomo pozdravljali sonce ob sončnem vzhodu ali zaho-
du. Vsekakor javimo in želimo, da se nam pridružite. 

Besedilo: Lojzka Reščič, TD Korada  
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Pihalni orkester Salonit Anhovo je svojo 
65-letno tradicijo glasbe, veselja, druženja 
generacij in povezanosti obeležil v sobo-
to, 13. maja. V do zadnjega kotička napol-
njeni dvorani Kulturnega doma Deskle je 
orkester najprej predstavil svoj podmla-
dek – Mladinski orkester godbeniške šole 
Deskle pod vodstvom Roberta Hvalice. 
Nastopu mlajših godbenikov je sledil kon-
cert Pihalnega orkestra Salonit Anhovo z 
dirigentom Radovanom Kokošarjem. Pro-
gram je povezoval Boštjan Simčič. 

Med samim koncertom smo na odru 
videli tudi podelitev priznanj in nagrad za 
dolgoletne člane. Galusova priznanja za 
aktivno delovanje v godbi je podelila 
predsednica Javnega sklada Republike 
Slovenije območne izpostave Nova Gorica 
Sabina Volk. Bronasto značko za vsaj 5 let 
igranja so prejeli: Filip Breščak, Andraž 
Filej, Masimo Pirih, Veronika Koncut in 
Žiga Štendler. Srebrno značko za vsaj 10 
let aktivnega delovanja so prejeli: Matjaž 
Gusak, Matic Rijavec in Jakob Leban. Pre-
jemniki zlate značke za vsaj 15 let aktivne-
ga delovanja so: Ana Skočir, Aleš Valen-
tinčič, Rok Furlan, Jana Prijatelj, Bojan 
Stanič, Aleš Čargo, Marko Kodelja, Jernej 
Lovišček, Hotimir Vinazza in Slavko Okro-
glič. Za 30 ali več let aktivnega delovanja 
v godbi so Doris Kodelja, Robert Hvalica in 
Radivoj Čargo prejeli častno značko. V 
orkestru sta, med drugimi, še vedno aktiv-
na Ivan Marinič, ki je s 84 leti najstarejši 
član, ter Julijan Čargo, ki je redni član or-
kestra že od leta 1953, tako da za njiju 
nimajo več nagrad, sta pa onadva prevze-

la nagrade za vse mlajše godbenice in 
godbenike! 

Adamičeva priznanja za najmanj 10, 20 
ali 30 let igranja v godbi je podelil Tomaž 
Škamperle, član predsedstva Zveze slo-
venskih godb. Matjaž Gusak, Matic Rija-
vec in Neža Ipavec so prejeli bronasto 
Adamičevo priznanje, Slavko Okroglič, 
Jana Prijatelj, Bojan Stanič, Aleš Čargo, 
Marko Kodelja, Jernej Lovišček in Hotimir 
Vinazza so prejemniki srebrnega Adamiče-
vega priznanja, Doris Kodelja, Robert Hva-
lica in Radivoj Čargo pa so si z aktivnim 
delovanjem v orkestru prislužili zlato Ada-
mičevo priznanje. Vladimir Filej je za 35 
dejavnih let v godbi prejel medaljo za za-
sluge CISM. Posebno priznanje pa je pre-

Pihalni orkester Salonit Anhovo praznuje svojih 
65 godbenih let 

jel Milan Borštnik, to je križ za zasluge 
CISM, ki je podeljen za vsaj 50 let igranja 
v godbi. 

V nadaljevanju je gledalce v dvorani 
presenetil Rudi Bučar, ki je sam in s 
spremljavo orkestra s svojo neizmerno 
energijo dodal češnjo na vrh smetane. Ob 
koncu večera so bili glasbeniki že kar iz-
mučeni, zato je za okrepčilo kar na odru 
poskrbel Jože Erzetič, najstarejši še živeči 
član prve generacije orkestra (1952 – Jože 
Erzetič, Grebenjak Janko, Jože Žbogar, 
Marija Gorjan, Milena Medvešček), ki še 
dobro pomni, kaj je pomembno po na-
pornem koncertu. 

Za dolgoletno podporo se godbenice in 
godbeniki iskreno zahvaljujejo Salonitu 
Anhovo in Občini Kanal ob Soči. Njuna 
predstavnika, Julijan Fortunat (Salonit 
Anhovo) in župan Andrej Maffi, sta orkes-
tru čestitala za tako visok jubilej ter zaže-
lela še dolgotrajno in uspešno delovanje, 
za kar si bomo godbenice in godbeniki 
močno prizadevali.  

Pihalni orkester Salonit Anhovo 
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Plesno tekmovanje 
V telovadnici OŠ Kanal je 3. junija pote-

kalo prvo plesno tekmovanje v organizaci-
ji KRŠD UNITY. Plesalke in plesalci so pri-
hajali iz Kanala ob Soči, Nove Gorice, Gori-
ških brd, Šempetra pri Gorici in občine 
Miren - Kostanjevica.  

Tekmovanje je potekalo v štirih različnih 
kategorijah: show dance – solo, free style 
– solo, breakedance – pionirji, breakedan-
ce – mladinci, člani. Prav v show danceu, 
kjer je bila največja konkurenca (plesalo je 
kar 25 punc), je prepričljivo zmagala ple-
salka iz naše občine Loris Sofija Vidič iz 
Kanala, 2. mesto je pripadalo Pii Benko iz 
Huma, 3. mesto pa Alji Štrukelj iz Trnove-
ga pri Novi Gorici, 4. mesto sta si delili 
Nina Pulec iz Deskel in Nina Jug iz Cero-
vega, 5. mesto si je priplesala Rebeka Sta-
nič in 6. mesto Brina Gabrijelčič, obe iz 
Deskel. 

V free stylu je 1. mesto osvojila Pia Ben-
ko iz Huma, 2. mesto Mia Fermič iz Des-
kel, 3. mesto Brina Gabrijelčič iz Deskel, 4. 
mesto je osvojila Alja Štrukelj iz Trnovega 
pri Novi Gorici, 5. mesto Mali Gregorič iz 
Kojskega, 6. mesto pa Lea Bavdaž iz Roči-
nja.  

V kategoriji breakedance pionirji si je 
zmago priboril Mark Markočič iz Trnovega 
pri Novi Gorici, 2. mesto je zasedel Andi 
Gashi iz Nove Gorice, 3. mesto Lukas Bra-
taševec iz Kojskega, 4. mesto Andraž Ma-

vrič iz Kojskega in 5. mesto Majk Marti-
nuč Ušaj iz Mirna.  

V kategoriji mladincev pa je 1. mesto 
osvojil Saša Štrukelj iz Nove Gorice, 2. me-
sto Nik Šuler iz Šempetra, 3. mesto je pri-
padalo Niku Oblaku iz Nove Gorice in 4. 
mesto je zasedel Gašper Miščič iz Kanala, 
novinec v tej kategoriji. 

Vsem tekmovalcem, finalistom, zmago-
valcem iskrene čestitke. Tekmovanje so 
podprli Občina Kanal ob Soči, Krajevna 
skupnost Anhovo - Deskle, za praktične 
nagrade pa so poskrbeli Grafika Soča, 
Zatex d. o. o., Delavska hranilnica in Uroš 
Rutar. Velika zahvala gre tudi OŠ Kanal 
oz. ravnateljici Milki Zimic za vso pomoč 
pri organizaciji dogodka.  

Tanja Simčič Makuc, 

foto: ZOSO  
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Reševanje žab 
Žabe so ogrožena vrsta, zato smo se 

taborniki odločili, da jim pomagamo var-
no čez cesto. V marcu smo štiri večere 
namenili reševanju žab. Otroci so pri tem 
zelo uživali. 

Maja Kodelja Cencič  

Taborniki rodu Odporne želve 

Taborniški mnogoboj 
V soboto, 20. maja, smo se vsi taborniki 

severne Primorske udeležili območnega 
mnogoboja SPOOT, ki je letos potekal v 
Spodnji Idriji. Letos so se tekmovanja 
udeležile samo tri skupine našega rodu. 
Že ob zbiranju smo s skupno močjo pre-
budili sonček v Desklah in ga kljub dežev-
ni napovedi uspešno pripeljali do svojega 
cilja. Tam smo seveda kot vsako leto him-
no zapeli po svoje, "kjer je tabornik do-
ma" in ne "kjer tabornik je doma", in na-
smejali obraze še nekaterim zaspanim 
tabornikom. Panoge, potrebne za uvrsti-
tev na zmagovalne stopničke, smo več ali 
manj uspešno opravili in dokazali, kaj 
''želvice'' zmoremo. Rezultati so nasled-
nji: MČ 3 (Penice) 3. mesto, MČ 4 
(Želvice) 2. mesto in GG 1 (Tigri) 2. mesto. 
Sedaj pa počasi na dopust, kjer bomo 
nabirali moči za nova srečanja in tekmo-
vanja v naslednjem šolskem letu. 

Hana G.  
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Salamijada v Levpi 
Pod okriljem ŠKT društva Levpa je bila v soboto, 8. aprila, že peto 

leto zapored v dvorani v Levpi organizirana salamijada. Salame, ki jih 
udeleženci predstavimo, s pokušino ocenjujemo sami med sabo. Po-
skusili in ocenili smo 15 vzorcev salam iz svinjskega mesa, eni salami 
pa je bilo dodano meso jelena. Glede na letošnje primerne pogoje za 
sušenje salam smo podelili kar 13 zlatih priznanj in dve srebrni. Pred-
sednik društva Aleksander Štrukelj pa je za svojo predstavljeno sala-
mo prejel največ točk in za nagrado prejel še 5 litrov vina.  

Po ocenjevanju smo si s kozarcem pijače nazdravili, izmenjali izkuš-
nje in družili naprej ob igranju kart. 

Besedilo in fotografija: Aleksander Štrukelj  

Čistilna akcija 
Tudi letos smo se taborniki odločili, da prispevamo svoj delež k čisti in urejeni 

okolici. Pobrali smo smeti ob potoku Rohot in trim stezi. Očistili smo prostor ob 
klopci na poti v Ložice, za katerega upamo, da bodo poskrbeli na KS, da se ne 
zarase več z robido. Lepo smo uredili tudi svoj taborniški prostor in očistili okoli-
co. Vreme nam je bilo naklonjeno, udeležba tabornikov in staršev prav tako.  
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bomo pri premagovanju najtežjih preiz-
kušenj uspešni le, če bomo sodelovali. »V 
naši notranji narodovi moči je dovolj razlo-
gov, da na prihodnost gledamo z upa-
njem,« je govor zaključil predsednik repu-
blike.  

V nadaljevanju je napovedovalka Metka 
Sulič k pogovoru povabila Ljudmilo Zi-
mic, predsednico Prosvetnega društva 
Soča, organizatorja Mednarodnega festi-
vala sodobne slovenske glasbe Kogojevi 
dnevi, katerega pobudnika sta bila tudi 
Anton Nanut in njegov umetniški vodja. 

V pogovoru je Ljudmila Zimic povedala, 
da je bil svetovljan, ki se je zelo rad vračal 
v rodni Kanal, da so zaradi njega v Kanalu 
gostili velike goste in slišali bogate pro-
grame, kot umetniški vodja festivalov pa 
je slovensko glasbo ponesel širom celega 
sveta. 

V polni dvorani kulturnega doma je pro-
slavo začela slovenska himna v instrumen-
talni izvedbi Aljaža in Nejca Markiča na 
trobenti in Petra Nanuta na klavirju. Na-
stopil je pevski zbor vrtca pri OŠ Kanal 
pod vodstvom Valentine Dugar, na klavir-
ju jih je spremljala Mirjam Furlan. V pro-
gramu so razveselili, poleg z izvajanjem 
pesmi, tudi z izročitvijo pisma za gospoda 
župana in gospoda predsednika. 

V slavnostnem govoru je župan občine 
Andrej Maffi v uvodu podal utemeljitev 
izbire dne občinske proslave, ki je spomin 
na življenjsko delo duhovnika, alpinista, 
znanstvenika, narodnega buditelja, pro-
svetljenca in velikega dobrotnika Valenti-
na Staniča, ter povedal, da je res izjemno 
doživetje na Bavarskem videti sliko Bodre-
ža ter da smo lahko ponosni na to, kako 

ga tam cenijo. Dodal je, da se je v občini 
rodilo kar nekaj velikih osebnosti, tako da 
bi lahko vsaka krajevna skupnost izdala 
kakšno drobno knjižico.  

Po podanem poročilu o stanju občine je 
imel slavnostni govor predsednik republi-
ke Borut Pahor. Predsednik je županu v 
luči praznovanja 25. obletnice naše države 
poklonil posebno protokolarno darilo, 
slovensko zastavo, z naslednjo mislijo: 
»Slovenska zastava je simbol naše enot-
nosti. Vam, gospod župan, jo poklanjam v 
znak hvaležnosti za vaš osebni prispevek, 
da skupaj z občinskim svetom, občankami 
in občani med nami krepite upanje in ne 
strahu.« Poudaril je, da gre za prav poseb-
no priznanje vsem, ki se trudijo vzgajati, 
spodbujati in navdihovati tiste vrednote, 
ki nas kot skupnost povezujejo. »Slovenci 

smo se za samostojno 
državo odločili skupaj in 
skupaj prevzeli odgovor-
nost za njeno priho-
dnost. Prihodnost je 
danes manj predvidljiva 
in manj varna, kot je bila 
nekaj let nazaj. Zato je 
toliko pomembneje, da 
med seboj spodbujamo 
strpnost, sodelovanje in 
sožitje.« Dodal je, da 

Slovesnost Občine Kanal ob Soči z obiskom 
predsednika republike 
Svečana proslava ob občinskem prazniku je bila v petek, 21. aprila, ob 19. uri v Kultur-
nem domu Deskle. Slovesnost, v spomin na življenjsko delo Valentina Staniča, z obele-
žitvijo 170 let od njegove smrti, je bila posvečena letos preminulemu dirigentu Antonu 
Nanutu. Slavnostni govorec na proslavi je bil predsednik republike Borut Pahor, ki je žu-
panu občine Andreju Maffiju poklonil posebno protokolarno darilo. Na proslavi se je 
podelilo priznanja in nagrade Občine Kanal ob Soči za leto 2017 ter naziv častnega ob-
čana. 
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Dirigentu v spomin je bila prirejena razstava Osnovne šole Kanal. Na 
proslavi je bil predvajan o njem posnet dokumentarni film za RTV Slo-
venija, mladi glasbeniki pa so se predstavili in njemu v čast izvedli tri 
nastope. Nastopili so pianist Peter Nanut; pianistka Aleksandra Pavlo-
vič in klarinetist Lovro Tinta; pianistka Aleksandra Pavlovič in mladi 
saksofonist Peter Maffi. Sledila je podelitev priznanj in nagrad ter nazi-
va častni občan. 

Po sklepu občinskega sveta in na predlog Območne obrtno-
podjetniške zbornice Nova Gorica je dobitnica priznanja Občine Kanal 
ob Soči za leto 2017 Tanja Gabrijelčič s. p. Po sklepu občinskega sveta in 
na predlog Ivice Jelavić je dobitnik priznanja Občine Kanal ob Soči za 
leto 2017 Radenko Simić. Po sklepu občinskega sveta in na predlog 
Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle ter Društva upokojencev Deskle - 
Anhovo je dobitnik priznanja Občine Kanal ob Soči za leto 2017 Albert 
Lazar. Po sklepu občinskega sveta in na predlog Društva upokojencev 
Kanal je dobitnik nagrade Občine Kanal ob Soči za leto 2017 Franc Ko-
mac. Po sklepu občinskega sveta in na predlog Krajevne skupnosti 
Deskle - Anhovo in Društva upokojencev Deskle - Anhovo je dobitnik 
nagrade Občine Kanal ob Soči za leto 2017 Henrik Valentinčič. Po skle-
pu občinskega sveta in na predloge društev upokojencev Kanal in Des-
kle - Anhovo ter Političnih organizacij občine Kanal ob Soči je prejemnik 
naziva častni občan Občine Kanal ob Soči za leto 2017 Radivoj Velušček. 
V imenu prejemnikov se je častni občan Radivoj Velušček zahvalil in 
izrazil željo po postavitvi azbestnega znamenja.  

Zaključek slavnostne proslave je predstavljal nastop Moškega pev-
skega zbora Kazimir Nanut pod vodstvom Klemna Nanuta s skladbami, 
ki so bile Antonu Nanutu pri srcu. 

Mojca Perkon Kofol, 

fotografije: Foto atelje Pavšič-Zavadlav 

Župan Andrej Maffi ob častnem občanu občine Kanal ob Soči 
Radivoju Velušček. 

Nagrajenci Občine Kanal ob Soči za leto 2017 skupaj z županom in predsednikom Republike Slovenije. 
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Letna razstava kerami-
kov 

Ob odprtju letne razstave Kluba kerami-
kov Kanal je oblikovalka spremne besede 
Petra Škrjanc dejala: »Vedno znova 
iščem prave asociacije in besede za vaše 
izdelke, ki so takole, ko se jih vidi postav-
ljene skupaj, prava podoba raznolikosti vas 
samih. Različnih interesov, navdihov, teh-
ničnega mojstrstva, starosti, spola, pokli-
cev ..., ampak s skupnim imenovalcem – 
keramiko. Keramika ima čarobno moč, da 
druži ljudi, ki se brez nje ne bi nikoli spoz-
nali.« 

Z odrsko postavitvijo Marka Prapertnika 
in Darje Rijavec, poimenovano Shat 
svetga Jurje, se je kalska folklorna skupina, 
pod strokovnim vodstvom mentorice Ines 
Paravan in ob spremljavi godcev 'Nikoli 
mlajši', prvič predstavila 26. marca v Spod-
nji Idriji na območnem srečanju folklornih 
skupin ter ljudskih pevcev in godcev Fol-
klorno popotovanje po severni Primorski v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti.  

»V postavitvi smo prikazali shod svetega 
Jurija, zavetnika župnijske cerkve v Kalu 
nad Kanalom, kakor so ga praznovali v času 
pred prvo svetovno vojno na Jurjevo nede-
ljo. Po sveti maši so godci že čakali na placu 
pred cerkvijo, kjer se je najprej bralo raz-
glas, običaj, ko je vaški bralec krajane sez-
nanil z dogodki minulega tedna in napoved-
jo vesti za naslednje dni, sledila je veselica s 

plesom. V postavitvi se zvrsti sklop plesov, 
kot so jih plesali v Kalu nad Kanalom in bliž-
nji okolici in so bili tu tudi zapisani; mazur-
ka, sedemšrit, Rikova mazurka, zaključuje 
pa s fantovskim plesom zvezda, s katerim 
se želijo možje ponašati, a ga glede na svoja 
leta skorajda ne zmorejo več. Konča pa se z 
nagajivo ljudsko pesmijo Preljubi svet Le-
nart, ki smo jo v Kalu prekrstili v svetega 
Jurija, patrona naše farne cerkve. Pesem 
smo pod vodstvom Jerice Česnik Antler 
zapeli na način, kot jo je pred leti Ljobi Jen-
če zapela Julka Sošnja iz Čepovana,« pove 
soavtorica postavitve in predsednica fol-
klorne skupine Darja Rijavec.  

Kalski folklorniki so strokovnega sprem-
ljevalca dr. Bojana Knifica z nastopom v 
Spodnji Idriji prepričali in bili po ogledu 
treh območnih srečanj v Idriji, Tolminu in 
Postojni, kjer je sodelovalo 11 folklornih 

Kalski Shat svetga Jurje v Vipavi 
Shat svetga Jurje nosi naslov odrska postavitev Folklorne skupine Kal nad Kanalom, s 
katero so se uspešno predstavili na letnem območnem srečanju Folklorno popotova-
nje po severni Primorski marca v Spodnji Idriji, maja pa odplesali na regijsko srečanje Le 
plesat me pelji v Vipavo. 

skupin, izbrani na regijsko srečanje odra-
slih folklornih skupin Primorske Le plesat 
me pelji, ki je potekalo 13. maja v Vipavi.  

V tamkajšnjem kulturnem domu je kal-
ska folklorna skupina predstavila zgodbo 
svetega Jurija in skupaj s Folklornim druš-
tvom Vipava, Folklorno skupino Gartrož 
Nova Gorica in Akademsko folklorno sku-
pino France Marolt Ljubljana sooblikova-
la pester etnološko-kulturni večer. Prire-
ditev sta strokovno spremljala prof. Mir-
ko Ramovš in dr. Urša Šivic, ki sta skupi-
nam čestitala ter podala kritiko, na podla-
gi katere bosta izbrala in pripravila držav-
no srečanje folklornih skupin. Za kalske 
folklornike sta izbor na regijsko srečanje 
velika potrditev in priznanje, da so na 
pravi poti in delajo prav, ter hkrati plačilo 
za ves trud, ko se vztrajno potijo na vajah 
in usklajujejo korake, držo, poglede. Zavr-
teti se pred budnimi očmi strokovnih oce-
njevalcev pa jim je tudi velik izziv, kjer so 
deležni stroge strokovne ocene, ki jih 
usmerja k pravilnemu delovanju, kar vse-
kakor je cilj Folklorne skupine Kal nad 
Kanalom.  

Mojca Perkon Kofol 

Nastop kalskih folklornikov v Vipavi. Foto: Ljubica Cvetrežnik  

avtor dela in 
fotografije: 

Primož Kožuh 
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27. otroški parlament na Občini 
Kanal ob Soči 

V petek, 17. marca, se je na Občini Kanal ob Soči odvijal 27. 
otroški parlament. Udeležili smo se ga predstavniki OŠ Kanal 
in OŠ Deskle.  

Tema letošnjega šolskega parlamenta je bila Otroci in načr-
tovanje prihodnosti. Na sestankih skupnosti učencev šole smo 
pripravili plakate na to temo. Zapisali smo besedila, ki smo 
jih nato prebrali na občinskem parlamentu. Temi sta bili Po-
klici in Ekologija. Osnovno šolo Kanal smo zastopali Jernej Vi-
nazza iz 8. a, Manca Velišček iz 9. a, Aljaž Gerbec iz 7. b ter 
Staša Zavec iz 7. b razreda. Z nami sta bili mentorica Suzana 
Kavčič ter ravnateljica Milka Zimic. Županu Andreju Maffiju 
smo predstavili temi ter svoje "žulje". Parlament je bil zame 
zanimiva ter poučna izkušnja.  

Jernej Vinazza, 8. a, OŠ Kanal  

Likovne delavnice v 
Parku Pečno 

V Parku Pečno so 22. aprila potekale 
likovne delavnice. Ob devetih smo se 
učenci višjih razredov OŠ Kanal zbrali in 
pripravili vse za slikanje. Mize so bile za-
polnjene z likovnimi pripomočki in čopiči 
so že čakali na nas. Učiteljice Metoda Čo-
bal, Aleksandra Skrt in Tamara Česnik so 
nam razložile postopek, ustvarjalnost pa 
prepustile nam. Pridno smo se lotili dela, 
najprej skice, nato pa še barv. Čopiči so 
hitro in natančno drseli po listih in ustvar-
jali čudovite akvarele. Ko nam kaj ni šlo, 
pa so nam vedno pomagale tudi učiteljice. 
Ta dan je bil za vse zelo zabaven, pred-
vsem pa zanimiv. 

Lana Cvetrežnik, 7. a 

Barve vodnega zrcala 
v Parku Pečno 

V petek, 26. maja, je v Parku Pečno po-
tekalo odprtje razstave akvarelov, ki so 
jih pod zelenimi krošnjami ob zvokih pti-
čjega petja ustvarjali učenci OŠ Kanal. 
Slike bodo v "Razglednici" na ogled pred-
vidoma do 20. junija 2017  

Aljaž, Erdion, Jure, Mark in Domen 
smo kot ekipa eRide tudi letos sodelo-
vali na vseslovenskem podjetniškem 
tekmovanju Popri. Uvrstili smo se v pol-
finale, a žal nismo zmagali. Smo pa do-
bili nekaj boljšega – srečanjem s predse-
dnikom Republike Slovenije gospodom 
Borutom Pahorjem. Z njim smo se sre-
čali v Desklah 21. aprila, ko se je gospod 
predsednik udeležil občinske proslave. 

Do srečanja pa ni prišlo po naključju. V 
decembru, ko smo še razvijali svojo 
podjetniško idejo, smo gospodu Pahor-
ju poslali sporočilo, v katerem smo opi-

sali svojo idejo in ga prosili za mnenje. 
Ker odgovora ni bilo, smo menili, da 
predsednika ideja pač ne zanima. A kak-
šno presenečenje – iz predsednikovega 
urada smo prejeli sporočilo, da se želi 
predsednik sestati z nami. In tako smo 
se pred kulturnim domom v Desklah 
rokovali s predsednikom ter se z njim 
pogovorili o svoji ideji. Menil je, da je ta 
zelo zanimiva, kar nam je dalo zagon, 
da bomo idejo še razvijali.  

Domen Medvešček 

Srečanje s predsednikom Republike Slovenije 

Predsednik Borut Pahor, ekipa eRide in župan občine Kanal Andrej Maffi  
Martina Pavšič, 8. a, OŠ Kanal  
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OŠ Deskle 

Bogatejša za tri zlata 
priznanja 

Osnovno šolo Deskle obiskuje 163 učen-
cev. Mnogi med njimi se uspešno udeležu-
jejo razpisanih tekmovanj. Letos so se 
posamezni učenci uvrstili na državna tek-
movanja iz logike, matematike, zgodovi-
ne, fizike, Vesele šole in angleščine. Med 
njimi je bila najuspešnejša Urška Krumpak, 
ki je v letošnjem šolskem letu osvojila kar 
tri zlata priznanja. V kratkem pogovoru 
nam je zaupala naslednje:  

Urška, katerih tekmovanj si se letos udeleži-
la?  

Tekmovala sem v znanju o sladkorni bole-
zni, iz znanja angleščine, zgodovine, fizike, 
za Cankarjevo priznanje, v Veseli šoli ter 
angleški in italijanski bralni znački.  

In kje si bila najuspešnejša?  

Zagotovo pri angleščini, fiziki in matemati-
ki, saj sem na teh tekmovanjih osvojila zlata 
priznanja.  

Pot do uspeha je vedno povezana s trdim 
delom. Kako so bile videti tvoje priprave na 
tekmovanja?  

Večinoma sem doma reševala vaje, ki sem 
jih dobila pri dodatnem pouku. Če česa ni-

sem razumela, sem pri posamezni učiteljici 
poiskala pojasnilo.  

Kaj misliš, katero področje ti je najbližje? 
Zakaj?  

Angleščina! Rada berem, gledam in poslu-
šam v angleščini.  

Kako je običajno videti tvoj dan?  

Dopoldne sem v šoli. Po pouku grem dva-
krat na teden v glasbeno šolo, dvakrat pa 
na trening twirlinga. V prostem času skoraj 
vedno poslušam glasbo in zraven počnem 
druge stvari.  

Če bi se morala opisati s tremi besedami, bi 
izbrala …  

… iskrena, zabavna, odgovorna.  

Ali že imaš kakšne načrte za prihodnost? 
Kaj želiš postati?  

Za zdaj nimam nobenih večjih načrtov, saj 
me zanima veliko različnih področij.  

Kaj svetuješ vrstnikom?  

Ne obupajte nad stvarmi, ki se ta trenutek 
zdijo brezvezne. Na dolgi rok se vse splača.  

Urška, hvala in srečno! 

AKS  

Urška Krumpak, 8. a , foto: arhiv OŠ Deskle 

OŠ Kanal 

Zmagali sva na Poprih 
6. aprila sva se učenki 9. razreda OŠ Ka-

nal Maja Laščak in Manca Velišček udeleži-
li državne stopnje tekmovanja Popri in 
dosegli neverjeten uspeh. Premagali sva 
vse ekipe v svoji kategoriji.  

Prvi krog tekmovanja je potekal ob 10. 
uri v Eda centru v Novi Gorici. Tam je svojo 
idejo predstavilo deset skupin in dve od 
njih sta se uvrstili v veliki finale, ki je pote-
kal na zaključni prireditvi Popri v Sloven-
skem narodnem gledališču Nova Gorica. 
Na zaključni prireditvi, ki jo je vodil Domen 
Valič, so razglasili zmagovalce vseh treh 

kategorij, in sicer osnovnošolcev, dijakov 
in odraslih do sedemindvajsetega leta 
starosti. V vseh treh skupinah sta finalista 
še enkrat predstavila svojo idejo in po tem 
so razglasili vse tri zmagovalce. V prvi sta-
rostni skupini sva zmagali medve s svojo 
podjetniško idejo piKa. Žirijo sva prepričali 
s spletno aplikacijo, ki naj bi na enem me-
stu združevala ponudnike in povpraševal-
ce. Nagrado nama je podelila smučarka 
Ana Bucik. Zmagovalka skupine dijakov je 
bila ideja o kozmetičnih izdelkih iz medu. 
Zmago je razglasil poslanec državnega 
zbora Matjaž Nemec. Kot tretja starostna 
skupina so se predstavili odrasli. Zmagal je 
študent z idejo o e-čebelnjaku.  

Vsi zmagovalci, in med njimi tudi medve, 
smo na svoj dosežek zelo ponosni. Misli-
va, da je za naju to izjemna življenjska iz-
kušnja.  

Maja Laščak, Manca Velišček, 9. a, OŠ Kanal  

Manca Velišček, Barbara Kragelj Jerič in 
Maja Laščak, foto: osebni arhiv  

Tiana Malnič, 6. a, OŠ Kanal  
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Moja rodna domovina 
Tudi letos sta Območno združenje vete-
ranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane 
in Osnovna šola Vič organizirala literarni 
natečaj Moja rodna domovina (Jaz in 
Slovenija čez 25 let). Potekal je pod čast-
nim pokroviteljstvom predsednika Repu-
blike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. 

Učiteljice slovenščine smo se odločile, 
da na natečaju sodelujemo. V zborniku, ki 
je izšel ob tej priložnosti, je bilo objavlje-
nih kar devet prispevkov naših učencev. 
Dva prispevka pa sta bila nagrajena. Ob-
javljene prispevke so napisali naslednji 
učenci: Maja Kralj (literarno delo, nagraje-
no z medaljo), Tiana Karnel (literarno 
delo, nagrajeno s priznanjem), Hana Ger-
bec, Pia Likar, Jernej Vinazza; učenci 8. a 
– mentorica Zvonka Cigoj. Larisa Dugar, 
Lana Cvetrežnik, Mei Vogrič; učenci 7. a – 
mentorica Irena Hočevar Križnič. Miha 
Pogačnik, Nina Pavšič; učenec in učenka 
6. a – mentorica Suzana Kavčič. 

Nagrajenki Maja Kralj in Tiana Karnel 
sta bili povabljeni na slavnostno priredi-
tev v Ljubljano. Prireditve se je žal udele-
žila le Tiana Karnel s starši in o tem napi-
sala kratek prispevek.  

Mentorica: Zvonka Cigoj, Osnovna šola Kanal 

Dan je bil lep, poseben …  

V sredo, 19. aprila, sem se s starši odpe-
ljala v Ljubljano, kjer sem dobila priznanje 
za literarni prispevek Jaz in Slovenija čez 
25 let. V njem sem napisala, kakšno bo mo-
je življenje čez 25 let in kakšna bo Sloveni-
ja. Zelo sem bila vesela, ko sem izvedela, 
da so izbrali prav mojega med velikim 
številom prispevkov. V Ljubljani smo imeli 
voden ogled mesta. Popeljali pa smo se 
tudi z ladjico po Ljubljanici. Vodič nam je 

povedal veliko zanimivega. V Mestnem 
muzeju Ljubljana pa je potekala priredi-
tev. Nagrajenci so prebrali svoja dela. Po-
sebni gostje so bili veterani vojne za Slo-
venijo, ministrica za izobraževanje in mini-
ster za obrambo. Govor je imel tudi ravna-
telj Osnovne šole Vič, ki je organizirala 
literarni natečaj. Na koncu je sledila še 
pogostitev. Dan je bil zelo lep, poseben in 
mi bo za vedno ostal v spominu.  

Tiana Karnel, 8. a, Osnovna šola Kanal  
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Razredničarke od 1. do 5. razreda so vpra-
šale učence, kako poskrbijo doma, da ne 
zlivajo odpadnega olja v naravo. V prvem 
razredu že dobro vedo, zakaj je to potreb-
no. 

Moja mama daje olje v zeleno kantico. Po-
tem ga nese v zbiralnik za olje. 

Anže Vnučec Sampl, 1. a  

Moj nono nese odpadno olje v zbiralno poso-
do v Bodrež.  

Julija Škodnik, 1. a  

Moja mama zbira olje, in ko se posoda na-
polni, ga nese izlit v smetnjak za olje.  

Marija Ana Žnidarčič, 1. a  

Doma zbiramo odpadno olje v zeleni posodi. 
Ko se napolni, ga nesemo v zbirno posodo za 
olje v Lig. 

Matija Purgar, 1. b  

Odpadnega olja ne mečemo v naravo. Živali 
in rastline lahko umrejo. Doma ga zbiramo v 
posodici, ki jo nesemo izpraznit v Kanal ali v 
Novo Gorico. 

Svit Križman, 1. b  

V šoli smo dobili kantico za odpadno olje. 
Doma ga zlivamo vanjo. Ko se napolni, ga 
nesemo v zbirno posodo za olje.  

Neja Dugar, 1. b  

Kam z odpadnim jedilnim oljem 
Komunala Nova Gorica je decembra lani namestila 200-litrski zbiralnik za odpadno jedil-
no olje tudi v Kanalu, in sicer na mestu za zabojnike nasproti naše šole. Učencem od 1. do 
5. razreda je Občina Kanal ob Soči v sodelovanju s Komunalo Nova Gorica nabavila pla-
stenke za zbiranje odpadnega olja. Ob dnevu Zemlje je od 18. do 21. aprila potekala akci-
ja za osnovne šole Mi ga zlijemo. Z njo smo skrb za svojo Zemljo še okrepili. Učence smo 
nagovorili k večji uporabi posodic za odpadno olje. Na zbirnem mestu smo preverili, 
kako smo bili uspešni. Zbrali smo 97 litrov odpadnega olja. Čestitke!  

Pesmici o olju in čistem okolju  

Mama cvre krompirček 

dan na dan, 

pa ne ve, 

kam z oljem stran.  

Končno komunala se opogumi 

in plastenke nam ponudi. 

Mama vesela je, ker ve, 

kam olje gre.  

Mama plastenko hitro vzame, 

saj vedno misli tudi name. 

Ker do okolja prijazna je, 

v rumen zbiralnik zlije ga smeje. 

Julija Lango, 3. a  

 

Joj! Okolje je umazano, 

in to je dobro prikazano 

tako, da ni več isto, 

ker lahko bilo bi čisto. 

Okolje je smetišče, 

moralo bi biti igrišče. 

Nekaj bo treba storiti, 

okolje na novo urediti. 

Zabojnike smo dobili, 

odpadke smo razdelili. 

Plastika, olje, papir in steklo, 

vsak ima svoje poreklo. 

Katarina Ipavec, 3. a 

Tretješolci vedo, da odpadno jedilno olje zlije-
mo v rumeni zbiralnik. Foto: arhiv OŠ Kanal  

Šport špas v vrtcu Deskle 
V okviru športne prireditve Šport špas in v sodelovanju z 

mladimi taborniki roda Odporne želve Anhovo, s starši, ses-
tricami, z bratci in otroki iz vrtca smo v petek, 19. maja, orga-
nizirali športno popoldne. Otroci vseh oddelkov so se s starši 
najprej podali na orientacijski pohod z iskanjem zaklada. Do-
bre volje, zanimivih nalog in smeha po poti ni manjkalo. Po 
odkritju dragocenega zaklada smo se vsi skupaj, najmlajši in 
najstarejši nadobudneži, srečali na taborniškem prostoru, 
kjer smo se preizkusili v plesnih sposobnostih, se okrepčali 
ter se prijetno utrujeni odpravili v dolino. In sklenili: 
"Naslednje leto ponovimo, a ne?!" 

NŠ  
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Letovanje predšolskih 
otrok v Zakojci 

V vrtcu Kanal ter podružnici Kal nad Ka-
nalom smo se letos odločili za tridnevno 
letovanje predšolskih otrok na Turistični 
kmetiji Flander v Zakojci in ga s pomočjo 
donatorjev in staršev 
otrok tudi izpeljali. Leto-
vanja se je udeležilo 21 
otrok in štiri vzgojiteljice. 

Med bivanjem na kmeti-
ji smo spoznali kmečka 
opravila, krmljenje živali, 
pripravo njive in sajenje 
krompirja. Vsi smo se pre-
izkusili v jahanju konja in 
se peljali na krajši izlet z 
"zapravljivčkom". Otro-
kom so bile živali zelo 
všeč. Posebno pri konjih 
so imeli veliko motivacije, 
saj je bil konj velik in te-

men. Eni so s strahom sedli nanj, potem 
pa uživali v rahlem zibanju in spodbudi 
prijateljev. 

Čeprav nam je malo ponagajalo vreme, 
smo pred večerjo zakurili kres ter na ognju 
pekli jabolka. To je bilo veliko preseneče-
nje za otroke, saj tega še niso delali. V bli-

žini je hiša pisatelja Franceta Bevka, zato 
smo si jo ogledali. Otrokom je bila zanimi-
va majhna stara hiša, še posebno kuhinja z 
vso veliko in črno posodo. Prebrali smo 
zgodbico Mlečni zob, ki jo je napisal Fran-
ce Bevk. Zadnji dan smo pred odhodom 
pogledali stare obrti – klekljanje, pletenje 

kap in nogavic iz domače volne, 
nekateri smo naredili cofke iz vol-
ne, spekli pa smo tudi ptičke iz 
testa in jih nesli domov.  
V imenu vseh predšolskih otrok se 
zahvaljujemo donatorjem Občini 
Kanal ob Soči, krajevnim skupno-
stim Avče, Kanal, Kal nad Kanalom 
in Lig ter Agrarni skupnosti Kal 
nad Kanalom.  
Težko je opisati, kaj vse smo videli 
in spoznali, povemo naj le to: "Na 
kmetiji je lepo!" 

Besedilo in fotografija: 
Valentina Dugar  

50 let vrtca Deskle 

Nekateri ljudje 

hitro pridejo v naše življenje 

in hitro gredo iz njega …  

Nekateri ljudje 

nam postanejo prijatelji 

in ostanejo v našem 

življenju kar nekaj časa …  

in pustijo lepe odtise  

v naših srcih …  

in nikoli več nismo 

točno takšni, kot smo bili, 

ker smo spoznali dobrega prijatelja.  
 

Ob pogledu na preteklost se zavedamo, 
kako pomembne so vezi, ki jih spletamo 
med seboj. Petdeset let predšolske vzgoje 
in izobraževanja je pomemben jubilej za 
naš vrtec kot tudi za kraj, kjer vrtec deluje. 
Povezovanje in partnerstvo s starši, z lo-
kalno skupnostjo, društvi, delovnimi orga-
nizacijami in s strokovnimi institucijami 
nas je v vseh letih delovanja bogatilo in 
pomagalo ustvarjati spodbudno in ustvar-
jalno učno okolje, v katerem je prepozna-
ven vsak posameznik.  

V častitljivih 50 letih vrtca smo aktivno 
sodelovali z mnogimi društvi, delovnimi 
organizacijami in posamezniki, s katerimi 
smo do danes tkali in stkali tesne vezi. 

Ob 50. obletnici vrtca smo v kulturnem 

domu pripravili slavnostno prireditev, na 
kateri so sodelovali vsi otroci našega vrt-
ca. V avli kulturnega doma so si obiskoval-
ci lahko ogledali razstavo oblačil z naslo-
vom Oblačila iz generacije v generacijo. 
Obleke so v vseh letih delovanja sešile 
pridne roke staršev in strokovnih delavk 
vrtca. Fotografije so pričale o uporabi teh 
oblačil na različnih prireditvah v domači 
občini in tudi zunaj nje.  

Sprehod skozi čas smo zbrali v zborniku 
Vsi, veliki in mali, polepšajmo in obogatimo 
otroški svet!. Prav tako pa so rokice štirilet-
nega dečka narisale logotip – prepoznavni 
znak našega vrtca.  

Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljuje-
mo vsem, ki ste na kakršen koli način po-
magali pri soustvarjanju zgodovine naše-
ga vrtca. Želimo si, da bi se sodelovanje 
nadaljevalo v skupno zadovoljstvo vseh, 
predvsem pa vaših in naših otrok.  

V življenju moramo upoštevati, da ni 
sreča tista, ki nas naredi hvaležne, ampak 
hvaležnost tista, ki nas naredi srečne. Po-
nosni smo na preteklost in z optimizmom 
zremo v prihodnost, saj vemo, da s skup-
nimi močmi zmoremo vse in še več.  

Kolektiv vrtca Deskle 

Na slavnostni prireditvi so sodelovali vsi otroci našega vrtca. Foto: Veronika Kravos 
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Zdravstveno obarvan 
naravoslovni dan 

Učenci 8. razreda Osnovne šole Deskle 
smo imeli naravoslovni dan. Predstavili so 
se nam medicinska sestra z oddelka za 
dializo Splošne bolnišnice dr. Franca Der-
ganca, ledvični bolnik, ki pri njih opravlja 
dializo, prostovoljec Rdečega križa, ki 
nam je predstavil osnove prve pomoči, 
ter reševalec Luka Drekonja, ki nam je 
razkazal reševalno vozilo z njegovo no-
tranjostjo.  

Prvo uro smo preživeli z učiteljico biolo-
gije in kemije Leo Markočič Čibej, s katero 
smo rešili kviz o prvi pomoči na spletni 
strani Rdečega križa. Naslednji dve šolski 
uri smo z zanimanjem prisluhnili predava-
nju o ledvicah, boleznih, ki jih napadajo, 
ter o dializi. Ali ste vedeli, da obstaja več 
kot le ena vrsta dialize? 

Po tretji uri smo se razdelili v dve skupi-
ni. Prva je ostala v razredu ter spoznala 
osnove prve pomoči, druga pa je odšla na 
ogled reševalnega vozila. Nato smo se 
zamenjali, tako da smo bili vsi deležni 
celotne predstavitve. 

Dan je bil zanimiv in poučen, znanje, ki 
smo ga pridobili, pa nam bo v življenju 
vsekakor koristilo. 

Kristjan  

OŠ Deskle bogatejša 
za fitnes na prostem 

Na svetovni dan športa, 31. maja, so 
učenci OŠ Deskle pridobili nove fitnes 
naprave, ki so postavljene v bližini šol-
skega igrišča. Šola je že vrsto let vključe-
na v projekt Zdrava šola, v šolskem letu 
2015/16 pa se je vključila še v projekt Uži-
vajmo v zdravju. Cilj projekta je bil vzpo-
staviti sodelovanje med šolo, občino oz. 
lokalno skupnostjo in zdravstveno slu-
žbo, in sicer z namenom, da bi poiskali 
rešitve, ki bi pripomogle k bolj zdravemu 
načinu življenja in posledično tudi k pre-
prečevanju različnih obolenj. Ideja o po-
stavitvi fitnesa na prostem je bila pozitiv-
no sprejeta pri g. županu, njen prispevek 
k promociji gibanja pa so prepoznala tudi 
nekatera podjetja. Postavitev fitnesa na 
prostem so finančno ali materialno pod-
prla podjetja Salonit Anhovo, d. d., Hit, d. 
d., in Elektro Primorska, d. d., za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo.  

Na svetovni dan športa so prisotne na 
odprtju fitnesa za gibanje navdušili kar 
devetošolci s predstavitvijo uporabe 
naprav.  

Ana Košuta Skok  

Fotografiji z otvoritve fitnesa na prostem. Foto: arhiv OŠ Deskle  

Skrbimo za naravo 
Osnovnošolci OŠ Deskle so v mesecu aprilu posebno pozornost po-

svetili ločevanju odpadkov in urejanju okolice. 
Učence prve triade je v prvi polovici aprila obiskal predstavnik komu-

nale Aljaž Urh in jim jasno ter strokovno predstavil ravnanje z odpadki. 
Skupaj so se sprehodili tudi do bližnjega ekološkega otoka, kjer jim je 
nazorno predstavil ločevanje odpadkov in možnosti recikliranja. Šesto-
šolci so svetovni dan Zemlje obeležili na malo drugačen način. V petek, 
21. aprila, so pouk naravoslovja popestrili tako, da so posejali prva se-
mena redkvice in korenja ter začeli urejati učilnice na prostem. 

Ob prejemu nagrade pomladnega natečaja Za lepšo šolo smo vsi do-
bili še večji zagon, da zavihamo rokave in poskrbimo, da bo v našem 
šolskem vrtu cvetoče, dišeče, barvito … 

AKS 
Za lepšo šolo …, foto: arhiv OŠ Deskle 
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Pravzaprav ni bil Kanalec po rodu. Iz Goriških Brd je bil doma, 
a je zadnjo tretjino svojega življenja preživel med Kanalci.  

Letošnjega 27. aprila je minilo štirideset let, odkar je na kanal-
skem Gradu umrl Ludvik Zorzut: pesnik, etnograf, kulturni de-
lavec, planinec in publicist. Rojen je bil 24. avgusta 1892 v Meda-
ni v Brdih. V Gorici je dokončal gimnazijo in se vpisal v bogoslo-
vje. Študij je prekinila prva svetovna vojna. Znašel se je na de-
snem bregu Soče in Italijani so ga internirali v Italijo. Po vojni 
študija ni nadaljeval. Preselil se je v Maribor in si ustvaril družino 
z domačinko iz Brd. Leta 1941 se je umaknil pred Nemci preko 
Videm Krškega in Laškega v Ljubljano. Leta 1944 se je vrnil v 
Gorico in deloval pri raznih slovenskih ustanovah. Potem ko je 
Gorica leta l947 pripadla Italiji, jo je moral leta 1949 zapustiti. 
Stanovanje si je našel v Kanalu. Leta 1953 se je upokojil. (Viri: 
Wikipedija, biografski leksikon Primorci.si, Slovenska biografija) 

Zorzutovo delo na številnih področjih naj ocenjujejo strokov-
njaki. Za nas, navadne kanalske Zemljane, se pa le spodobi, da 
se ga ob obletnici smrti spomnimo – lahko tudi kar preprosto, 
po domače, saj se je enako rad mudil tako v "učeni" kot v pre-
prosti družbi. Do vseh je znal biti enako vljuden in prijazen. Pol-
nokrvni Bric, kot ga je imenoval nekdanji urednik Planinskega 
vestnika Tine Orel, se je hitro vključil v življenje našega kraja. 
Pridružil se je snovalcem turističnega društva. Ob stoletnici de-
lovanja je opisal kanalsko gasilstvo. Kot navdušen planinec je 
sodeloval pri postavitvi Staničevega spomenika v Kanalu leta 
1957 in bil med organizatorji proslave 200. obletnice Staničeve-

Ludviku Zorzutu v spomin ob 40–letnici smrti 

Kanalec, vreden spomina 

ga rojstva in odkritja Staničeve spominske plošče v Bodrežu leta 
1974. Lep spomin nanj je zapustil Zorzut v svojih pesmih. Z njimi 
je "poškropil" slovensko Benečijo, Pohorje, Slovenske gorice, 
slovenske planine in gore – predvsem pa svoja Brda. Nekaj teh 
pesmi je knjižničar Marjan Brecelj zbral ob pesnikovi osemdeset-
letnici v zbirki z naslovom Ptička briegarca. Tudi Kanalu in nekda-
njim zaslužnim Kanalcem je Zorzut namenil eno pesem. Na raznih 
prireditvah, posebno na planinskih srečanjih, je dvigal vzdušje s 
svojimi rimanimi prigodnicami. Ob odkritju Staničeve spominske 
plošče v Bodrežu leta 1974 je eno namenil tudi Staničevim sova-
ščanom. Ob tej priložnosti je imel v svojem zanosu malo smole. 
Nekaj obiskovalcev prireditve bi raje videlo, da bi bila prigodnica 
namenjena njihovemu kraju. Pesnik zamere niti ni opazil. Tudi če 
bi jo opazil, ga to ne bi vrglo iz tira. Danes bi rekli, da je bil poln 
pozitivne energije. Razjezil se je zelo redko. Ure, ki jih je preživel 
na sestankih, so bile edina stvar, ki jo je v starosti obžaloval. Mi-
mogrede: tudi piscu teh vrstic bi bilo nekaj prihranjeno, če bi pri-
sluhnil temu nauku. Zaradi tistega pozdrava Staničevim sovašča-
nom so udeleženci prireditve v Bodrežu povpraševali po 
"katanji" iz prigodnice. Bodrežani so jo takrat še pridelovali in so 
jo ponudili gostom v pokušnjo, zaradi česar so imeli pozneje ne-
kaj sitnosti s tedanjo oblastjo.  

Kanalci so se poslovili od Ludvika Zorzuta na kanalskem Gradu 
28. aprila 1977. Še prej pa se je on poslovil od njih v svoji duhovni 
oporoki, ko je "ob odhodu s tega lepega sveta", kot je zapisal, 
pozdravil številne dobrotnike, prijatelje, znance, sodelavce in 
tudi Kanalce, med katerimi je preživel del svojega življenja. Poči-
va na medanskem pokopališču, kjer počiva tudi v isti hiši rojeni 
pesnik Alojz Gradnik. 

Jože Medvešček  

Ludvik Zorzut 

BODREŽANOM 

Staniča Balanta – pozdrav sovaščanom 

Bóderžni, ponosni Bodrežáni, 

dobili ste Cerovšč`kovga gospoda, 

bil vašega, bil kmetskega je roda. 

Po dolgih upih v vaših srcih vnetih 

dobili ste ga zdaj po dvesto letih. 

Bóderžni, vi bodri Bodrežáni – 

kulturno, častno znamenje stoji 

na sredi Bodreža na vasi, 

vas kliče, vas uči, bodrí,  

na sredi Bodreža na vasí. 

Bóderžni, vi kmetje Bodrežani,  

ob Soči Staničev poganja klas. 

Naj cvete, raste Staničeva vas, 

kot njiva razorana, ki nam k žetvi miga, 

za omiko nam odprta je njegova knjiga. 

Bóderžni, odporni Bodrežani, 

kaj pravite? Planinci stari mi, 

da bi po vlečnicah, po teleferikah šli? 

Še bije nam mladeniško srce, 

duh Staničev nas vleče na goré. 

Bóderžni, zavedni Bodrežani, 

pometli ste, počistili ste vas, 

povsod postrgali ste stari kvas, 

šumel nam Soče je planinski zvok, 

zdaj sije nam v neba obok. 

 

 

 

Hej, Bódršce, prežlahtne Bodrežanke, 

Balanta Staniča ve sovaščanke, 

na štruklje nas povabite, na Staničevo 

slavje, 

nam katánjo natočite: na zdravje, vsem 

na zdravje! 

 
Prigodnica Ludvika Zorzuta ob odkritju 
spominske plošče Valentinu Staniču 
v Bodrežu, 12. maja 1974, ob dvestoletnici 
Staničevega rojstva 
(Planinski vestnik, 11/1974).  
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Občanke in občani častljivih let 
Tudi v poletni izdaji občinskega glasila Most delček slednjega namenjamo starostnikom naše občine. Ljudem, ki so v življenju veliko 
doživeli in preživeli. Vsem nam so lahko v ponos in zgled, da je lahko tudi starost še kako lepa in zanimiva.  

Kristjan Lovišček ima častitljivih 90 let. Rodil se je pri Držano-
vih v Potravnem. V družini je bilo šest otrok. S 16 je šel v partiza-
ne, kjer so ga kmalu zajeli Nemci in odpeljali v koncentracijsko 
taborišče Dachau. Po 
težki izkušnji se je juli-
ja 1945 vrnil domov. 
Zaposlil se je v cemen-
tarni Anhovo. Ženo 
Kristino si je poiskal 
pri Blažovih v Kostanje-
vici. Po poroki sta 
kmetovala v Potrav-
nem, pozneje sta si 
zgradila hišo in se pre-
selila v Kanal. Rodila 
sta se jima dva otroka, 
danes pa sta ponosna 
stara starša dvema 
vnukoma in prastara 
starša dvema pravnu-
koma.  

Zofija Berlot šteje ponosnih 95 let. Rodila se je v vasi Hotešek 
pri Idriji pri Bači. V družini je bilo devet otrok, šolo so obiskovali v 
Idriji pri Bači. Na poti v šolo so morali prečkati reko Idrijco, naj-
večkrat so reko prebrodili, ker je bil most precej oddaljen od vasi. 
Nekega dne je Zofijo voda odnesla, rešil jo je mlinar, ki je imel 
mlin nižje pod vasjo. Starši so kmetijo prodali in se preselili v Ka-
nal, kjer je Zofija spoznala Škodnikovega Ignaca iz Morskega, se z 
njim poročila in mu povila dve hčerki. Danes ima Zofija dva vnu-
ka, pianista Ivana ter slikarja in fotografa Jerneja.  

Gospa Zofija je bila med vojno kurirka, po vojni je bila zaposle-
na v tovarni, pozneje kuharica pri Križniču, dostavljala je pošto in 
imela trgovino s sadjem in zelenjavo. Vedno se je znašla in si poi-
skala delo. Še vedno živi sama, kuha in peče kruh, vsak dan gre 
na sprehod. Vesela je bila našega obiska in povabila nas je, naj 
pridemo za njen stoti rojstni dan.  

Marija Berlot, rojena Križnič, se je rodila 12. novembra 1923 
mami Juliji Medvešček in očetu Ivanu. Mama je umrla, ko je bila 
Marica stara 3 leta. Ostali so trije mladoletni otroci, ona in še dve 
sestrici. Oče se je ponovno poročil in ustvaril novo družino. Mari-
čina otroška leta so bila težavna, a jih je z dobro voljo premago-
vala. Med vojno se je 
pridružila partizanom, 
bila je kurirka. Kasneje 
se je poročila z Jože-
tom Berlotom iz Plavi. 
V zakonu so se jima 
rodili trije otroci: Slavi-
ca, Milovan in Joško. 
Skrbela je za družino 
in se kasneje, ko so 
otroci odrasli, zaposli-
la v podjetju Plastik 
Kanal. Tu je vztrajala 
vse do upokojitve. 
Vzela si je čas tudi za 
prostovoljstvo. Bila je 
aktivna v organizaciji 
RK do pozne starosti. 
Marici želimo veliko 
zdravja in zadovoljstva 
v krogu njenih najdraž-
jih. 

Rozina Velišček, rojena Podbršček, se je rodila 10. avgusta 
1926 mami Antoniji in očetu Petru. V družini je bilo osem otrok. 
Otroštvo je preživljala na kmetiji na Paljevem. Med vojno je bila 
njihova domačija požgana. Z bratom sta bila določena za odhod 
v taborišče, vendar se je Rozika po srečnem naključju rešila s 
pobegom iz kamiona, ki so ga napadli partizani. V vojni sta Rozi-
ki padla tudi dva brata. Ko sta se spoznala s prihodnjim možem 
Antonom Velišček, 
sta se začasno prese-
lila v Mirno Peč na 
Dolenjskem, kjer je 
Anton služboval. 
Tam se je Rozika 
izučila za šiviljo. Po 
vrnitvi v Plave sta se 
jima rodila dva sina, 
Boris in Miro. Skrbe-
la je za družino, kme-
tijo in se izpopolnje-
vala v šiviljstvu. 
Kasneje se je zaposli-
la v Salonitu Anhovo 
in tu dočakala upo-
kojitev. Roziki želimo 
veliko zdravja in za-
dovoljstva v krogu 
njenih najdražjih. 
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V krajevni skupnosti Deskle - Anhovo imamo kar lepo število sokrajanov, ki so že prekoračili ali pa bodo v kratkem, še v tem letu, 
dopolnili devetdeset let. Sklenili smo, da jih v reviji Most postopoma predstavimo še drugim občanom. Za vse je značilno, da jih pre-
veva velik optimizem, da so zadovoljni s svojim življenjem in da tudi budno spremljajo dogajanje okrog sebe in širše v državi in svetu. 
Lahko so za zgled marsikateremu mlajšemu.  

Jože Velišček se je rodil februarja 1926 v vasi Imenje v Brdih. 
Ko je bil star sedemnajst mesecev, se je oče podal v Argentino v 
upanju, da bo mladi družinici zagotovil boljše življenje. Toda načr-
ti se mu niso uresničili. Šestletnega Jožeta je mama, ki se je odse-
lila v Avstrijo, pustila pri sorodnikih v Zagori, kjer je preživel 
osnovnošolska in vajeniška leta. Kmalu po začetku vojne so ga 
nekega jutra, ko je čakal v Plavah na vlak za Gorico, kjer je oprav-
ljal vajeniško prakso, zajeli italijanski karabinjerji. Skupaj s še dru-
gimi fanti iz okoliških krajev so ga mobilizirali v italijansko vojsko. 
Kapitulacijo Italije je dočakal v Livornu. Vrnil se je domov v Zago-
ro in se priključil partizanom Tolminsko-idrijskega odreda oziro-
ma Gradnikovi brigadi. V vojski je ostal vse do marca 1947. Po 
priključitvi Primorske k matični domovini se je vrnil v Deskle. Za-
poslil se je v anhovski 
cementarni, kjer je bil 
zadnjih osemnajst let 
vodja kovinostrugar-
jev. Danes živi v svoji 
hiši z ženo Tilico in 
hčerko Karmen in je 
ponosni nono vnukinji 
in dvema pravnukoma. 
Gospod Jože je živa 
enciklopedija. Do dne-
va natančno se spomni 
preteklih dogodkov. Je 
zelo zanimiv pripove-
dovalec, tako da bi ga 
človek kar poslušal in 
poslušal.  

Antonija Žnebelj se je rodila januarja 1924 v kraju Kozjane v 
Brkinih. V družini je bilo šest otrok, od katerih so živi še štirje. Na 
otroštvo in šolske dni ima zelo lepe spomine, pa čeprav je hodila 
v italijansko šolo. Učile so jih slovenske učiteljice, ki so jim kljub 
strogi prepovedi fašistov dovolile, da so se med sabo pogovarjali 
tudi slovensko. Bila je odlična učenka. Leta 1942 so očeta skupaj 
z drugimi sovaščani odpeljali v taborišče v Mauthausen. Vsa vas 
je bila namreč na strani partizanov. Po vojni se je zaposlila v 
Upravi za notranje zadeve in se ob delu nadalje izobraževala. 
Delo ji je bilo vedno v veselje. Njeno vodilo je bilo in je še, da je 
vsako delo častno. Meni, da bi morali mladi bolj upoštevati in 
sprejeti vsako delo, 
pa bi bilo manj brez-
poselnih.  

Gospa Tončka, ka-
kor jo domači in znan-
ci kličejo, je rada na 
tekočem z dnevnim 
dogajanjem, zato gle-
da televizijo, vsako 
jutro pa najprej pre-
bere Primorske novi-
ce od prve do zadnje 
strani. Pravi, da je s 
tem, kar ima, zelo 
zadovoljna. Želi si le 
zdravja in da bi še 
naprej lahko sama 
poskrbela zase.  

Starši Marije Humar so kot najemniki živeli v Ravnah (Lig), kjer 
se jim je septembra 1925 rodila Marija. Družina je bila številčna, 
saj je bilo devet otrok. Skupaj s starši in starimi starši je njihova 
družinska skupnost štela trinajst članov. Prva štiri leta osnovne 
šole je obiskovala v Ligu, potem pa nadaljevala v Kanalu, saj se je 
družina preselila v 
Krstenico. Na šolo 
ima lepe spomine, 
čeprav jim učitelji niso 
dovolili uporabe ma-
terinega jezika. Seve-
da pa vsi učitelji tudi 
niso bili slabi. Družina 
je podpirala partizan-
ski boj. Trije bratje so 
padli v partizanih, 
sama pa je bila kurir-
ka. Danes živi sama in 
še sama poskrbi zase 
in za vsa hišna opravi-
la. Vesela je obiskov 
sina Zdenka, vnukov 
in pravnukov.  

Lana Cvetrežnik, 7. a 
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Obraz občine so ljudje, 
ki v njej živijo 

Kot v vsaki občini se tudi v naši, v občini 
Kanal ob Soči, najdejo ljudje, ki jim pre-
prosto ni mar. Papirčki na tleh, nepobira-
nje iztrebkov za svojimi pasjimi ljubljen-
čki, streha iz azbesta v njihovi neposredni 
bližini se jim zdijo popolnoma sprejemljivi 
in normalni. A vsi v naši občini ne sodijo v 
isti koš. 

So pa tudi ljudje, ki jim je mar. So ljudje, 
ki se zavedajo, da ne živijo sami na tem 
svetu, ki se zavedajo, da je lepo, čisto in 
varno okolje odraz nas samih in tega, kar 
smo. Ti ljudje poskrbijo, da so zidovi ob 
cesti čisti, da sta bregova Soče dostopna, 
da so gozdne poti očiščene in označene 
in še bi lahko naštevali. In ti ljudje, prav ti 
ljudje, ki jim je mar, kakšno okolje zapu-
ščamo generacijam za sabo, naj nam bo-
do za zgled in v ponos. 

Maja Gerbec 

Pozdravljeni! 

V glasilu občine Kanal ob Soči, v glasilu Most, št. 51, meseca marca 2017, 
ste objavili moj članek: Anhovo, Deskle – nekoč in danes. Ugotovila sem 
nekaj napak. Prosim, da to popravite in popravek objavite v naslednji 
številki revije Most, v št. 52 ter na vaši spletni strani mojaobčina.si. 
Popravek se glasi: 
 

1. stavek 2. odstavka: Pred letom 1921, ko je g. Nibrant v Rodežu odkril 
lapor in zgradili (ne gradil!) cementarno, je Anhovo bila prijazna kmečka 
vas. 
 
V 5. odstavku 3. stavek: Pozablja se zgodovina Anhovega, njegov propad 
in na obljube, na potrebe ljudi, na starejše, na bolne, na invalide in na 
vzroke njihovih bolezni. 
(Predlog na ima v tem stavku določen pomen.) 
 
Hvala za razumevanje. Vedno sem čutila osebno odgovornost na izjave 
in zapise. 

Lidija Rahotina 

Člani društva O.Z.O.N so uredili novo plažo ob Soči. Foto: Primož Kožuh  

Julijan Boltar in Slavko Brez-
avšček skrbita za gredice 

v Kanalu. Foto: Maja Križnič  
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Sobotne nastope so krasile naše naj-
mlajše solo in v parih v kategorijah solo in 
nastopi z dvema palicama, kjer so kralje-
vale.  

Nedeljsko dogajanje pa je bilo kot vedno 
bogato z najzahtevnejšimi nastopi v kate-
gorijah freestyle ter nastopi skupin. 

Osvojili smo 11 zlatih, 13 srebrnih in 3 
bronaste medalje. Izkupiček je manjši od 
preteklega leta, vendar še vedno krasen 
in verjamemo, da bo tak ali še boljši tudi 
prihodnje leto.  

 
Rezultati: 

1. mesto so osvojile: 
Urška Marušič (two baton – mlajši),  

Mateja Mavrič (two baton – starejši),  

Veronika Koncut (two baton – odrasli),  

Sara Štendler (nivo 3 – freestyle – junior),  

Pia Manfreda in Zoja B. Leskovar (nivo 1 – 
solo pari – ml. deklice in dečki),  

Nika Marušič in Neža Kogoj (nivo 1 – free-
style pari – ml. mladinci),  

Sara Štendler in Taja Lazar (nivo 3 – free-
style pari – junior),  

Veronika Koncut in Marjana Šuligoj (nivo 3 
– freestyle pari – senior),  

TEAM ML. DEČKI IN DEKLICE (nivo 1),  

TEAM STR. DEČKI IN DEKLICE (nivo 1),  

TEAM JUNIOR (nivo 3).  

2. mesto so osvojile:  
Lara Marušič (two baton – starejši),  

Angelika Koncut (two baton – odrasli),  

Hana Bašelj (nivo 1 – freestyle – str. dečki 
in deklice),  

Nika Marušič (nivo 1 – freestyle – ml. mla-
dinci),  

Taja Lazar (nivo 3 – freestyle – junior),  

Karin Lazar (nivo 3 – freestyle – junior/
senior international),  

Urša Močnik in Naja Rogač (nivo 1 – solo 
pari – ml. deklice in dečki),  

Maša Tia Komac in Nives Leban (nivo 1 – 
freestyle pari – str. deklice in dečki),  

Maja Laščak in Urška Marušič (nivo 3 – 
freestyle pari – junior),  

Karin Lazar in Hana Gabrijelčič (nivo 3 – 
freestyle pari – junior/senior internatio-
nal),  

Desklanske twirlarke na državnem prvenstvu 
Slovenska obala je v soboto, 22. in v nedeljo, 23. aprila, v svoj topli objem sprejela leto-
šnje državno prvenstvo v twirlingu. Tudi naš športni klub se ga je udeležil. V dvodnev-
nih bojih smo se predstavili z 38 nastopi. Tekmovalo pa je 41 naših twirlark, ki so se kot 
vedno odlično odrezale.  

TEAM CICIBANI (nivo 1), 

TEAM MLADINCI (nivo 1),  

TEAM SENIOR (nivo 3).  

3. mesto so osvojile:  
Lara Škodnik (two baton – mlajši),  

Lara Škodnik (nivo 2 – freestyle – junior),  

Teja Pavšič (nivo 1 – freestyle – str. deklice 
in dečki).  

Nastopile so tudi: Ela Mauri, 7. mesto 
(nivo 1 – solo – ml. deklice in dečki); Katja 
Škrlec, 9. mesto (nivo 1 – solo – str. dekli-
ce in dečki); Ana Čargo, 4. mesto (nivo 1 – 
solo – ml. mladinci); Ana Čargo, 4. mesto 
(two baton – mlajši); Tia Štendler, 9. me-
sto (nivo 1 – freestyle – str. dečki in dekli-
ce); Neža Murovec, 5. mesto (nivo 1 – 
freestyle – ml. mladinci); Neža Kogoj, 5. 
mesto (nivo 2 – freestyle – junior); Mateja 
Mavrič, 4. mesto (nivo 3 – freestyle – 
senior); Marjana Šuligoj, 6. mesto (nivo 3 
– freestyle – senior);  

Ana Marušič in Eneja Dugar, 5. mesto 
(nivo 1 – solo pari – ml. deklice in dečki); 
Tia Štendler in Hana Bašelj, 4. mesto 
(nivo 1 – freestyle pari – str. deklice in 
dečki).  

Hvala dekletom in trenerkam. Mi vsi 
smo ponosni na vas! 

Tanja Laščak Mužič  
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OK Neptun Kanal  

Starejše deklice sedme v državi 
V športni dvorani Osnovne šole Kanal je v soboto, 6. maja, potekal zaključni turnir dr-

žavnega prvenstva za starejše deklice letnika 2002 in mlajše. Kanalske odbojkarice so se 

Ekipa kadetinj, ki je v letošnji sezoni zasedla 14. mesto v državni ligi.  

Ekipi MINI odbojke 1. mesto  
Na začetku vseslovenskega odbojkarskega 

konca tedna v Šoštanju, v okviru katerega prvič 
doslej potekajo finalni obračuni državnega pr-
venstva v mlajših kategorijah in tekme sloven-
skih reprezentanc, so se predstavii najmlajši 
odbojkarji. V velikih finalih sta nastopili kar dve 
ekipi OK Salonit Anhovo - Kanal. V velikem fina-

Ekipa starejših deklic, ki je v letošnji sezoni do-
segla 7. mesto v državni ligi.  

potegovale za najvišja mesta in si z bor-
beno igro ter ob bučni podpori s tribun 
zagotovile sedmo mesto v državi. Da kraj 
živi z in za odbojko, dokazujejo tudi uspe-
hi deklet v okviru selekcij mini, male od-
bojke, kadetinj, mladink in članic, ki so 
letošnjo sezono sklenile z dobrimi nasto-
pi in visokimi mesti v državni ligi. Vsi ome-
njeni uspehi so odraz strokovnega dela 
trenerskega tandema Patricije Mori in 
Roka Knafelca z mladimi odbojkaricami 
ter zavzetosti uprave kluba s predsedni-
kom Alešem Karnelom. Kakovostno delo 
na igrišču in ob njem ter podpora staršev 
mladih odbojkaric zagotavljata lep obet 
za kanalsko žensko odbojko tudi v pri-
hodnji tekmovalni sezoni. Ob tej priložno-
sti je treba v imenu Odbojkarskega kluba 
Neptun Kanal izreči še iskreno zahvalo 
pokroviteljema Embalkomercu, Bruno 
Munih s. p. iz Deskel in Okrepčevalnici 
Pirih iz Kanala, ki sta v letošnji sezoni klu-
bu nudila finančno podporo.  

Nataša Jan Faletič 
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ter ekipi MALE odbojke 2. mesto v DP-ju 
lu Državnega prvenstva Zavarovalnica Triglav 
v mini odbojki sta si v soboto, 20. maja, nas-
proti stali ekipi najmlajših dečkov iz Kanala in 
Maribora. Napeto srečanje, ki se je zaključilo 
po treh nizih, so dobili igralci Salonita Anho-
vo, ki so tako osvojili naslov državnih prva-
kov. Prvi niz so s 25 : 19 sicer dobili odbojkarji 

Maribora, v drugem pa so bili s 25 : 17 uspe-
šnejši Primorci. Slednjim je pripadel tudi odlo-
čilni tretji niz, na zaključku katerega je bil re-
zultat 25 : 22. V velikem finalu Državnega pr-
venstva Skupine HSE v mali odbojki so se v 
nedeljo 21. maja, Kanalci pomerili z ekipo 
Kekooprema Žužemberk. Dolenjska ekipa je v 

finalu slavila z rezultatom 2 : 0 (25 : 11, 25 : 
22). Ekipa male odbojke OK Salonit Anho-
vo - Kanal je na koncu osvojila 2. mesto v 
DP-ju male odbojke v sezoni 2016/17. 
Čestitke fantom obeh ekip ter trenerki 
Meti Okroglič!  

OK Salonit Anhovo - Kanal 
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Za male in velike popotnike 

Robinzonske počitnice 
Pred nami je čas, ki nam prinaša dolge dneve in prijetne tem-

perature. Velika večina se nas v tem času odpravi na težko 
pričakovani dopust. Kam na morje, je vprašanje, ki si ga po-
stavljamo, ko listamo po katalogih in med poplavo različnih 
ponudb skušamo izbrati tisto, ki ustreza vsem našim merilom. 

Možnosti je res ogromno in človek kar težko izbere. Da bi 
vam morda malček olajšali izbiro, smo si za vas pobliže ogleda-
li dopust, ki ponuja vrnitev k naravi, ki ponuja odmik od turi-
stičnega vrveža, natrpanih plaž, vsiljivih prodajalcev ... Za vas 
smo izbrali robinzonske počitnice. 

Robinzonske počitnice ali robinzonski turizem je sinonim za 
preživljanje časa v neokrnjeni naravi, daleč stran od vsega. 
Robinzonska namestitev je večinoma v oddaljenih, turistom 
težko dostopnih zalivih ali na majhnih otokih, ki so večinoma 
dostopni le z ribiško barkico. To je turizem, ki je namenjen 
vsem tistim, ki jim je sobivanje z naravo nekaj povsem spro-
ščujočega, popoln mir in tišina pa jim predstavljata čisti užitek. 
Objekti, ki predstavljajo del robinzonskega turizma, so brez 
vodovodne in električne napeljave, prha je samo zunanja. V 
cisternah se zbira deževnica, energija pa je sončna. Trgovin v 
teh oddaljenih zalivih in na otokih ni, zato se je treba predho-
dno oskrbeti z vsemi potrebščinami, ki jih potrebujemo za 
vsakdanje preživetje. 

V današnjem času, polnem tekanja sem ter tja in nenehne 
izpostavljenosti stresu, predstavlja tovrstni turizem pravi bal-
zam za dušo in telo. 

Cena nočitve znaša od 35 € dalje. Izbirate pa lahko med na-
mestitvijo na samem, blizu peščene plaže, namestitvijo, kjer 
imate na voljo čoln, ali med namestitvijo v zalivu. 

Maja Gerbec  

Poletje je čas, ko se bolj ali manj izogiba-
mo sladicam. Malo zato, ker lahka poletna 
oblačila in kopalke radi pokažejo vse naše 
pregrehe iz zimskih dni, malo pa tudi zato, 
ker imeti prižgano pečico v poletni vročini 
ni ravno nekaj najlepšega. Toplo ali ne, pa 
pri pravih sladkosnedcih želja po sladkem 
še vedno ostaja. Eni jo zadovoljijo s slado-
ledom, spet drugi bi radi kaj bolj izvirnega, 
in če se le da, tudi malček bolj zdravega. In 
ravno za slednje smo izbrali okusno osve-
žujočo sladico, za katero pečica ni potreb-
na. Za vas smo tokrat pripravili borovničev 
puding s semeni čija. 

Za vse tiste, ki ne poznate semen čija, 
naj povemo, da so to semena, ki so boga-
ta tako z omega 3 maščobami kot z belja-
kovinami in antioksidanti. Telo jih lahko 
prebavi tako, da jih lahko uživamo bodisi 
mleta bodisi cela. Ker so nevtralnega oku-
sa, jih lahko dodajamo različnim jedem. 
 

 

Sestavine: 

 100 g borovnic (sveže ali 
zmrznjene), 

 60 g semen čija, 

 250 ml sladke smetane, 

 4 žlice eritritola ali stevie 
(lahko uporabimo tudi 
navaden sladkor), 

 1/2 žličke mletega cimeta. 

Za nadev: 

 100 ml sladke smetane, borovnice. 

Postopek: 

V mešalnik damo vse sestavine in jih 
zmeljemo. Če želimo, da je puding bolj 
kremaste teksture, dodamo semena čija 
na začetku, v nasprotnem primeru pa na 
koncu. Vse sestavine zmešamo v kremast 
puding, ki ga vlijemo v lončke, ki jih položi-
mo v hladilnik čez noč ali vsaj za 5 ur. Pre-
den postrežemo, lončke okrasimo s slad-
ko smetano in borovnicami. 

Naj vam bo sladko in lepo. Dober tek! 

MG 

Velika kuharija za male šefe 

Borovničev puding s semeni čija 
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Avtoštoparski muzej 
Miran Ipavec, avtoštoparski rekorder iz 

Kanala, se je s svojo popotniško razstavo 
v letošnji turistični sezoni preselil na slo-
vensko obalo. Po Kanalu, Ljubljani in Ble-
du njegov Avtoštoparski muzej, edini te 
vrste na svetu, gostuje junija in julija v 
Piranu, avgusta in septembra pa v Kopru. 
Na razstavi je mogoče videti različne zbir-
ke iz njegovih potovanj (navijaški šali, žlič-
ke za sladoled, pivski kartončki, značke, 
punčke v narodnih nošah, klobuki, smero-
kazi ...), obiskovalci pa se lahko preizkusi-
jo v poznavanju Evrope. Ugibati morajo 
prestolnice, državne meje, vrste piva, ži-
vali, slavne osebnosti, kar vse skupaj daje 
poseben čar tej razstavi. 

Muzej je odprt vsak dan od 11. do 20. 
ure, ob ponedeljkih pa je čas za počitek in 
vrnitev v domači Kanal. V Piranu ga boste 
našli v Apollonijevi galeriji na Župančičevi 
24, v Kopru pa na Gortanovem trgu 15. 

Miran ima v načrtu še odprtje muzeja v 
sezoni 2018, potem pa bo popotovanja po 
slovenskih krajih dovolj. Preštopanih kilo-
metrov se je nabralo že 395.350, kar je 
skoraj deset krogov okoli zemeljske oble 
oziroma nekaj več, kot je povprečna raz-
dalja do lune. Seveda pa je v muzeju tudi 

več predmetov in videov iz domačega 
Kanala, na katerega je nadvse ponosen. 
Pa še šest manjkajočih evropskih držav bo 
treba spraviti v popotniško malho in po-
staviti kak nov rekord. Tistemu z obiskani-
mi 31 državami v desetih dneh se ni še 
nihče približal.  

MG 

Obiskovalci muzeja se lahko 
preizkusijo v poznavanju 
Evrope in v različnih miselnih 
igrah. Foto: osebni arhiv  
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Priznam, ko me je ena izmed mamic, 
katere hčerka igra harmoniko, poklicala, 
če bi si vzela čas in prišla na prireditev Glas 
harmonike, sem sprva pomislila: »Ojoj, jaz 
in harmonika. To pa res ne gre skupaj.« 
Narodnozabavna glasba, polka, nedeljsko 
kosilo ... vse to mi je tisti čas rojilo po gla-
vi. Pa to je vendar za starejše, ne zame. A 
vendar mi nekaj ni dalo miru. Radove-
dnost, od kje mladim želja po igranju tega 
inštrumenta, je naredila svoje, in tako sem 
udeležbo na prireditvi potrdila. In kako 
vesela sem, da sem jo. Bogatejša sem za 
čudovito izkušnjo, za spoznanje, da je har-
monika inštrument mladih in starih, danes 
z veseljem povem, da je bila to prireditev, 
ki bi si jo z veseljem še enkrat ogledala. 

Glasbeno društvo Hram je na prireditvi 
Glas harmonike, ki sta jo povezovala več 
kot odlična in hudomušna Martin Gerbec 

in Nejc Laščak, skozi različne pesmi, nasto-
pe vsem v dvorani predstavilo čar harmo-
nike. Videti mlade, še osnovnošolce in 
osnovnošolke, kako v rokah vihtijo harmo-
niko in iz nje izvabljajo čudovite zvoke, je 
bilo naravnost čarobno. Še sedaj težko 
verjamem, da lahko harmonika zveni mo-
derno, atraktivno. Da je pravzaprav to 
inštrument, ki je namenjen vsem generaci-
jam in ne samo starejšim, kot sem si sprva 
mislila. 

Samo prireditev so si poleg Glasbenega 
društva Hram, ki ga sestavljajo člani iz 
vsepovsod, od Kanala, italijanskih Sovo-
denj pa vse do Črnič, popestrili tudi mnogi 
drugi, katerih nastopi so se zagotovo 
mnogim vtisnili v spomin. 

Lahko bi še veliko napisala o mladenkah 
in mladeničih, ki so na ta dan obogatili 
oder v deskljanski dvorani, a naj tokrat 

govorijo fotografije same zase. Tisti, ki ste 
se prireditve udeležili, boste lahko ob gle-
danju fotografij podoživeli lepoto tistega 
večera, vsem tistim enako mislečim, kot 
sem bila sama, pa polagam na srce – na-
slednjič ne zamudite priložnosti za ogled 
tovrstne prireditve. Zagotovo vam ne bo 
žal. 

Nastopajoči na prireditvi: 
Ansambel Hram, Hana Pirih, Meri Kobal, 

Meta Zorn, Mitja Zorn, Kris Peršič, Gregor 
Podgornik, Otroški pevski zbor OŠ Des-
kle, Aleks Pavlin, kvintet flavt Godbeniške 
šole Pihalnega orkestra Salonit Anhovo, 
Mladinski pevski zbor OŠ Kanal in še mno-
gi drugi, ki so skupaj z gledalci pripomogli 
k temu, da večer še dolgo ni bil pozabljen. 

Maja Gerbec 

Ko zazveni glas harmonike ... 
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Vzhajajoče zvezde 
Vse se je začelo, ko sva s prijateljem po-

snela prvi kratki film, v katerem sva igrala 
sama. Nato nekaj časa nismo posneli niče-
sar, ko pa smo dobili nekoliko boljšo opre-
mo, smo se ponovno lotili snemanja in 
seveda nam je to postajalo vedno bolj 
všeč. Ko smo ugotovili, da za večje projek-
te potrebujemo več igralcev in da vsega 
snemanja ne bova zmogla sama, smo se 
združili skoraj vsi fantje na vasi. In tako je 
nastajal film za filmom. Naš zadnji film pa 
je bil posnet za natečaj, pri njem pa so 
nam pomagali tudi Osnovna šola Kanal in 
še nekaj drugih prijateljev iz okoliških kra-
jev. Posneli smo kar tri kratke filme, in 
sicer v naslednjem vrstnem redu:  

Raketna roka je naš prvi film, v katerem 
Rok in Tim najdeta tajno vladno tehnologi-
jo – kompakten ročni raketomet. Vlada na 
iskanje pošlje dva vojaka, ki nato ugotovi-
ta, da imata raketomet fanta. Ker prijate-
lja raketometa nočeta predati, se začne 
pregon in na koncu Tim in Rok s skupnimi 
močmi premagata vojaka ter odkorakata 
v sončni zahod. 

Atentat je naslednji film, ki smo ga posne-
li. V njem na volitvah za predsednika zma-
ga Vojko Ačihovič, poraženi kandidat pa 
naroči atentat nanj. Vse se zaplete, ko nič 
hudega sluteča najstnika odkrijeta bazo 
atentatorjev in s tem izvesta vse o načrtu 
atentata. Ker nočeta povzročati skrbi no-
vopečenemu predsedniku, mu o tem ne 
povesta ničesar, le prijavita se kot var-
nostnika. Najstnika na koncu obvarujeta 
predsednika in pokončata atentatorje. 

Zamenjava je naš zadnji film, ki smo ga 
posneli do sedaj. Za razliko od prejšnjih 
dveh v tem ni akcijskih prizorov, ampak je 

komedija. Zgodba tega filma pa gre tako-
le: Svetovno znani košarkar se seli na po-
deželje in tam srečuje revnega kmeta. 
Košarkar si z vsakim dnem vedno bolj želi, 
da bi imel takšno življenje kot kmet, kmet 
pa si vedno bolj želi, da bi imel življenje 
kot košarkar. Ko se srečata in kmet košar-
karju razkazuje okolico, se po nesreči zale-
tita drug v drugega in si tako zamenjata 
življenji. V nadaljevanju filma pa oba ugo-
tovita, da jima je bilo prejšnje življenje bolj 
všeč in da nista najbolj vešča zadolžitev, ki 
jih imata. Na koncu filma pa se jima uspe 
spet zamenjati.  

Vse tri filme smo se odločili zbrati in iz-
vesti predvajanje v Domu Valentina Stani-
ča v Ročinju, na katerem smo predstavili 

filme, njihovo zgodbo ter nastajanje. Pred-
vajanje je bilo uspešnica, saj nam je uspelo 
napolniti celotno dvorano in veliko ljudi je 
pristopilo k nam, nas pohvalilo ter nas 
spodbudilo k nadaljnjemu ustvarjanju. 
Čeprav se bodo naše poti kmalu razcepile, 
vam lahko zagotovimo, da bomo skupaj 
posneli še veliko filmov.  

Aljaž Ipavec 
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Pobarvano pobarvanko lahko 
pošlješ na naš naslov: 
Občina Kanal ob Soči 
(Most – pobarvanka) 

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

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

nagrado. 
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Nagrado za poslano pobarvanko 
iz prejšnjega Mosta prejme 
Marina Huber, Rogaševci. 

Čestitamo! 
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Čestitka novorojenim in njihovim staršem Zahvala 

Pravijo, da je postati starš nekaj najlepše-
ga, kar se ti lahko zgodi v življenju. Res, ko 
dobiš otroka, se ti dimenzije življenja po-
polnoma spremenijo. Ljubiš, kot nisi ljubil 
še nikoli do sedaj, do razsežnosti, za katere 
sploh nisi vedel, da lahko obstajajo. 

Čudovito je biti starš, a hkrati zastrašujo-
če. Najlepše, a hkrati najodgovornejše. 

Otroci pridejo v naše življenje kot najlepši 
dar narave, kot čisto mali popki, ki se bodo 
le z našo skrbnostjo in odgovornostjo lah-
ko razvili v prečudovite cvete. Poskrbimo, 
da jim nudimo prostor, v katerem se bodo 
lahko razvili v samostojne, odgovorne in 
občudovanja vredne osebe. 

Pomlad je v našo občino prinesla enajst 
"popkov": 4 deklice in 7 fantkov. 

Vsem staršem želimo veliko prespanih 
noči, malim korenjakom pa čudovito, brez-
skrbno in predvsem zdravo otroštvo. 

 

Uredništvo Mosta  

V Kanalu že vrsto let primanjkuje otro-
ških igral, ki bi bila dostopna vsem in v 
vseh delih dneva. Igrala, ki so bila vča-
sih postavljena za bloki na Gradnikovi 
ulici, so že zdavnaj šla v pozabo. Dolgo 
časa je tam zevala praznina, dokler se ni 
skupinica ljudi angažirala in tja postavila 
dolgo pričakovano in močno zaželeno 
gugalnico. Na veselje otrok in njihovih 
staršev, saj lahko prav slednji v miru 
posedijo na klopcah gledajoč, kako se 
njihov otrok ziba sem ter tja. 

Urediti vse potrebno, postaviti ... ni 
ravno mačji kašelj. Zahteva angažira-
nost in trud, zato se vsi uporabniki igra-
la tega zavedajte. Skrbno ravnajte z 
igralom, vedno počistite za seboj, skrat-
ka poskrbite, da nam bo gugalnica dol-
go časa za zgled. 

Vsem vpletenim, vsem tistim, ki ste se 
nesebično angažirali za veselje vseh 
naših otrok, hvala in iskrene čestitke. 
Ste dokaz, da kjer je trdna volja, vedno 
obstaja tudi prava pot. 

Maja Gerbec  

Iva Čabarkapa, Plave 

Teja Čufer, Deskle 

Enej Gabrijelčič, Ložice 

Tia Goljevšček, Kanal 

Lukas Kodelja, Deskle 

Sven Lokar, Robidni Breg 

Nejc Požar, Kanalski Vrh 

Rafael Širok, Anhovo 

Anika Štekar, Deskle 

Miha Teodorovič, Levpa 

Žiga Valantič, Gorenja vas 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 51: 
praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme Bogdan Bernik iz Ročinja. Čestitamo!  
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Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net Možne so spremembe koledarja dogodkov. 

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

vsako soboto od 8. ure dalje Tržni dan Tržnica v Kanalu TIC Kanal 

petek, 30. junij in sobota 1. julij 
ob 17. uri 

Malonogometni turnir 3+1 igrišče v Levpi ŠKTD Levpa 

nedelja, 2. julij ob 14. uri Ribiški praznik Kanal TD Kanal 

sobota, 8. julij in nedelja, 9. julij 
ob 8. uri 

Pokal Kanala v odbojki na 
mivki 

beach volley igrišču pri OŠ 
Kanal 

Športni klub VIENpi 

sobota, 8., 22. julij, 19. avgust, 
9., 16., 23, 30. september ob 
11.18 uri 

Prihod muzejskega vlaka v 
Kanal 

železniška postaja v Kanalu TIC Kanal 

petek, 14. julij in sobota, 15. julij Pohod po Koroški Kanal PD Valentin Stanič 

petek, 14. julij - nedelja, 16. julij Intensity Musik Festival / 
Ajba, Slovenija 

Ajba, lovsko strelišče   

sobota, 29. julij ob 8. uri - nede-
lja, 30. julij 

Pohod na Watzmann Kanal PD Valentin Staniča 

nedelja, 6. avgust ob 16. uri Mušje dirke Športni park v Levpi ŠKTD Levpa 

petek, 11. avgust ob 20. uri Koncert dalmatinske klape Kanal TD Kanal 

nedelja, 13. avgust od 9. ure 
dalje 

Skoki z mosta Kanal TD Kanal 

18. do 20. avgust in 25. do 27. 
avgust ob 20. uri 

Gledališče na Kontradi Kanal Gledališko društvo Kontra-
da 

sobota, 26. avgust ob 9. uri Odbojka na mivki - trojke športni park Morsko ŠD Morsko 

sobota, 26. avgust ob 20. uri Mednarodno srečanje teren-
skih vozil 

Kanal - Kal nad Kanalom  Društvo 4x4 Kanal 

sobota, 2. september ob 16. uri Pika tekma Deskle Društvo jadralnih padalcev 
Severno krilo 

nedelja, 3. september ob 16. uri Angelska nedelja Kal nad Kanalom TD Kal nad Kanalom 

sobota, 9. september med 9. in 
12. uro 

Predstavitev tabornikov - 
dan odprtih vrat 

Deskle Taborniki rodu Odporne 
želve 

sobota, 9. - nedelja, 10. septem-
ber 

Pohod "Tre cime di Lavare-
do" 

Kanal PD Valentin Stanič 

sobota, 16. september ob 9. uri Predstavitev tabornikov - 
dan odprtih vrat 

Kanal Taborniki rodu Odporne 
želve 

sobota, 16. september ob 11. uri Pohod po poteh starovercev zbirno mesto: taborniški 
prostor v Gorenjih Desklah 

TD Korada Deskle 

nedelja, 24. september ob 14. 
uri 

Pohod Kal nad Kanalom TD Kal nad Kanalom 
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