
  

 



2  

 

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, Ana 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. 

Navodila za pošiljanje prispevkov, 
fotografij in nagradne križanke 

Prispevke za glasilo Most oddajte na splet-
nem portalu mojaobčina.si, Občina Kanal ob 
Soči (http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-
soci). Zaželeno je, da besedila niso daljša od 
2000 znakov oziroma 1/2 strani A4-formata. 
Če so članki občutno daljši, si uredniški odbor 
pridržuje pravico do njihovega krajšanja. Član-
ki in fotografije morajo biti opremljeni z ime-
nom avtorja ali vsaj inicialkami imena in priim-
ka. 
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primer-
ne resolucije (min. 300 dpi). 
Skrajni rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko Mosta je 26. februar 2018. 
Uredniški odbor glasila Most si pridržuje pra-
vico odločanja, kateri prispevki bodo objavlje-
ni v tiskani verziji in kateri ne. Vsi prispeli pri-
spevki 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 nagrajen-
cev bodo objavljena na spletnem portalu 
www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci in v nasled-
nji številki glasila Most. 

Uredništvo 

D 
ecember je čas okrašenih ulic, zanimivih izložb, poln dogod-

kov, rajanj, lepih želja. Na televiziji ne vidiš drugega kot filme o 

Božičku, razne "slavne" osebnosti, ki nam želijo vse lepo med 

prazniki, v prihajajočem letu. A veliko tem željam, s katerimi so družbena 

omrežja poplavljena, manjkajo dejanja. 

Za trenutek se ustavimo in pomislimo, kaj smo dobrega v letu, ki se poslav-

lja, naredili za nekoga. Pomislimo, kako smo se obnašali do ljudi, ki jih ima-

mo radi. Pomislimo kdaj smo zadnjič rekli mami, tatu, možu, ženi, otrokom 

…, da jih imamo radi samo in zgolj zato, ker so. Pomislimo, kdaj smo poma-

gali neznancu v nesreči. Kdaj smo izgubljeni, 

sestradani živalci dali nekaj malega za pod zob. 

Kdaj smo se nasmehnili mimoidočemu. Ni pre-

pozno. Naredimo sedaj. Namesto da si pišemo, 

kaj bi, ko bi, če bi …, naredimo. Naredimo se-

daj in novo leto bomo pričakali srečni, da smo 

naredili nekaj ... morda samo nekaj malega, a 

še vedno dovolj, da lahko rečemo, da za našimi 

besedami stojijo konkretna dejanja. 

Maja Gerbec 

 

Voščilo vseh nas, ki ustvarjamo MOST 

 

Decembrski čas je čas, ko se praznovanja kar množijo, ko obdarovanjem ni videti kon-

ca in je čas, ko drug drugemu izrekamo lepe želje in popotnice za leto, ki prihaja. Žal 

so zadnja leta pristna osebna voščila in ročno napisane čestitke zamenjala generirana 

tekstovna sporočila, ki si jih tako ali drugače izmenjujemo bodisi preko mobilnih telefo-

nov ali družbenih omrežij. Sporočila, ki so velikokrat, prevečkrat brezosebna. 

Povrnimo letos nazaj čas osebnih iskrenih voščil, na roko napisanih čestitk, pristnih 

objemov. Vzemimo si letos čas in si zaželimo vse dobro v letu, ki prihaja, tako, kot se 

spodobi. Osebno! Ne preko generiranih, brezosebnih sporočil ne preko družbenih 

omrežij, ampak osebno in iz srca. Tako kot čutimo. Število dobljenih tekstovnih sporo-

čil ne bo nikoli zamenjalo enega pristnega objema, čestitke, zaželene iz srca. 

Naredimo letos to in v leto, ki prihaja, bomo stopili bogatejši in srečnejši. 

V imenu vseh, ki ustvarjamo občinsko glasilo Most, vam želim leto polno zdravja, oseb-

ne sreče, poslovnih in šolskih uspehov, iskrenih nasmehov, srčnosti do vseh živih bitij, 

topline. Predvsem pa, da bi v vsakem dnevu, v vsaki stvari, v vsakem človeku videli 

nekaj pozitivnega. Svet nasmejanih in srečnih ljudi je veliko lepši. Dajmo ga ustvarjati 

skupaj! 

Vse dobro v letu 2018! 

 

Maja in ekipa, brez katere občinsko glasilo ne bi bilo to, kar je (Mojca, Irena, Anica, Petra, Tina, 

Matejka, Erik, ... ter vsi vi, ki skupaj z nami ustvarjate Most). 
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Spoštovani, 
prednovoletni čas je trenutek, ko naredi-
mo inventuro opravljenega dela in si zasta-
vimo cilje za naprej. Je čas, ko izrazimo 
zahvalo vsem, ki so prispevali svoj delež na 
gospodarskem, kulturnem, športnem, izo-
braževalnem, humanitarnem, društvenem 
in mogoče še kakšnem področju.  

V leto 2017 smo stopili s sprejetim prora-
čunom, ki nam je omogočil, da smo lahko 
zastavljene cilje opravljali nemoteno. Do-
končali smo ureditev priprave pitne vode v 
Gorenjih Desklah, v teku je montaža strojne 
opreme v vodarni Ložice. Zgradili smo del 
vodovoda od vasi Cvetrež do Višjega Dola in 
povezali vas Okroglo z glavnim vodom. Z 
ureditvijo filtracije vode v Avčah smo s ka-
kovostno pitno vodo oskrbeli naselja Avče, 
Bodrež, Kanal, Morsko in Gorenja vas. V 
veliko veselje nam je bilo, da smo v dogovo-
ru s stanovalci začeli urejanje trga Kontra-
da. Septembra smo začeli ureditev peš 
hodnika in javne razsvetljave med Desklami 
in Globnim. Prisluhnili smo tudi potrebam 
starejših, pridobili vsa potrebna dovoljenja 
ter začeli izgradnjo medgeneracijskega 
dnevnega centra. Letos je bilo opravljenih 
tudi veliko del na državnih cestah, in sicer 
smo končno dočakali sanacijo črne točke v 
občini, tj. sanacija ovinka v Rodežu. Poleg 
manjših preplastitev in sanacij podpornih 
zidov je obnovljen most v Plavah. 

V letu 2018 bomo lahko nadaljevali začeta 
dela. Takoj po pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja bomo začeli gradnjo mrliške vežice na 
Gorenjem Polju. Na področju oskrbe s pitno 
vodo bomo nadaljevali urejanje priprave 
vode v vodarni na Močilih, v Ročinju in na 
Kambreškem, nadaljevali bomo povezavo 
vodovoda med Kalom nad Kanalom in Cve-
trežem. Prav tako je v teku pridobivanje 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo rastlin-
ske čistilne naprave na Močilih idr.  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS je prepoznalo potencial nama-
kalnega sistema Gorenje Polje in s prijavo 
na 1. javni razpis za podukrep 4.3. Podpora 
za naložbe v infrastrukturo, povezano z 
razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva smo uspeli. Dela 
bomo začeli takoj po izboru izvajalca.  

Poudariti moram, da skupaj s člani občin-
skega sveta ves čas spremljamo načrte, ki 
jih v prihodnje želi uresničiti podjetje Salo-
nit Anhovo, d.d. Letos smo se nekajkrat 
sestali s predstavniki delavcev Salonita An-
hovo in predstavniki društva EKO Anhovo 
in dolina Soče. Ves čas se trudim za strpen 
dialog med podjetjem ter posameznimi 
občani. V okviru pristojnosti iščem pojasnila 
tudi pri državnih institucijah, ki podjetju 
izdajajo dovoljenja. 

Veliko se govori o stanju okolja v občini 
Kanal ob Soči. Izraža se nezaupanje do mo-
nitoringa, meritev, nezaupanje do institucij 
države, do akreditiranih institucij, ki meri-
tve izvajajo. Meritve, ki so jih akreditirane 
institucije po naročilu občine opravile v 
letih 2016 in 2017, niso izkazale rezultatov, 
ki bi nas morali skrbeti, in tudi ne večjih 
odstopanj podatkov agencije ARSO in pod-
jetja Salonit Anhovo. Preverili smo tudi 
stanje tal na območju dveh vrtcev – Deskle 
in Kanal. Za območje vrtca Kanal je bila skla-
dno z Uredbo 1996 ugotovljena na dveh 
lokacijah presežena opozorilna vrednost za 
živo srebro. Skladno s priporočili Kmetijske-
ga inštituta Slovenije smo izvedli preventiv-
ni ukrep in v sodelovanju s šolo območji 
ustrezno označili in zaščitili ter naročili do-
datna vzorčenja za opredelitev šifre odpad-
ka. Gre za zemljo in kamenje, s številko od-
padka 17 05 04, kar pomeni, da se odpadek 
ne uvršča med nevarne odpadke. Na podla-
gi dobljenih rezultatov je trenutno v teku 
priprava projektne dokumentacije za načrt 
sanacije. K ureditvi pristopamo skrbno, v 
skladu s predpisi, saj bi nam lahko vsakršna 
nestrokovna in nepremišljena sanacija pri-
nesla dodatne stroške. 

Po vseh krajevnih skupnostih imamo zelo 
aktivna društva, ki skozi vse leto bogatijo 
dogajanje v naši občini. Tudi letos je občina 
na podlagi razpisa za delovanje društev 
uspešno zaključila javni razpis ter jim za  
delovanje in programe dodelila nekaj sred-
stev. Posebno ponosen sem na prostovolj-
ce, ki s svojim delom pripomorejo h kako-
vostnejšemu in lepšemu bivanju v naši obči-
ni. Vedno znova se veselim tudi novic o 
uspehih naših športnic in športnikov. Hvala 
vsem, ki s svojim delom in uspehi predstav-
ljate našo občino. 

 

Letos smo se poslovili od častnega obča-
na občine Kanal ob Soči maestra Antona 
Nanuta ter dolgoletnega umetniškega 
vodje festivala Kogojevi dnevi. Njegovo 
življenje in delo smo na kratko predstavili 
na letošnji občinski proslavi. V veliko čast 
mi je bilo, da je bil na letošnji občinski pro-
slavi prisoten predsednik države Borut Pa-
hor. Na proslavi se je poleg priznanj in na-
grad podelil tudi naziv častni občan občine 
Kanal ob Soči. Naziv častni občan je bil po-
deljen človeku z velikim srcem za sočloveka 
Radivoju Veluščku. Žal pa je to leto zazna-
movala tudi njegova smrt.  

Moram poudariti, da sem nanizal le nekaj 
dogodkov, ki so po mojem mnenju zazna-
movali leto 2017. Verjamem, da se je še mar-
sikomu vtisnil v spomin kakšen prijeten 
dogodek, ki je zaznamoval življenje in delo 
posameznika in celotne skupnosti.  

 
Drage občanke in cenjeni občani, 

hvala vsem, ki skrbite, da je bivanje v naši 
občini prijetno. Želim vam, da bi praznične 
dni preživeli v miru in v krogu svojih naj-
dražjih. 

 
V letu, ki prihaja, vam želim obilo zdravja, 

sreče in poguma za uresničitev zastavljenih 
ciljev. 

Ob koncu bi vam rad še čestital ob držav-
nem prazniku, dnevu samostojnosti in 
enotnosti, dnevu, za katerega smo Slovenci 
pokazali največjo mero enotnosti v svoji 
zgodovini. 

 

Vesel božič in srečno 2018, 
 

Andrej Maffi, župan  
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Ureditev priprave pitne vode v Gorenjih 
Desklah 

Dnevni in medgeneracijski center Deskle 

Pločnik Deskle–Globno 
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Vodarna Ložice 

Projekti Občine Kanal 
v letu 2017 
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Zaščita vodomerov 
pred zmrzaljo 
Prihajata zima in čas zimskih tempera-
tur. Temperature pod lediščem lahko 
poškodujejo vodovodne priključke, vo-
domere in hišno vodovodno omrežje. 
Vodomeri so običajno vgrajeni v zuna-
njih vodomernih jaških in zato zelo iz-
postavljeni nizkim temperaturam. Niz-
kim temperaturam pa so izpostavljene 
tudi vodovodne cevi v zunanjih stenah, 
plitvo vkopane cevi in zunanje pipe.  

Če voda v jašku zmrzne, pride do mo-
tenj pri oskrbi z vodo. Še huje pa je, če 
pride do poškodbe vodomera, saj ta 
zaradi zamrznitve običajno poči in ga je 
treba zamenjati.  

Poškodbe zaradi zmrzali se pogosto 
pojavijo na mestih, kjer se ljudje ne zadr-
žujejo stalno. To so nenaseljene stavbe, 
vikendi, pipe na vrtovih. Škoda tu nasta-
ne, ko mraz popusti in začne voda ne-
kontrolirano iztekati.  

Vso nastalo škodo zaradi zmrzali mo-
rajo lastniki ali uporabniki pokriti sami:  

 stroške izredne zamenjave vodomera,  

 škodo na objektu zaradi izlitja vode,  

 plačati čezmerno porabljeno vodo.  

Zato je zelo pomembna preventivna 
zaščita vgrajenih vodomerov oziroma 
vodomernih jaškov. Vodovodni priklju-
ček, vodomerni jašek in notranje omrež-

je so v lasti uporabnika. Zato je uporab-
nik dolžan poskrbeti za primerno toplot-
no izolacijo vodomernih jaškov in vgraje-
nih elementov (cevi, ventilov in vodo-
mera).  

Kako preprečimo zmrzovanje delov 
vodovodnega omrežja:  

 z dovolj globokim vodomernim jaškom 
in izoliranim pokrovom,  

 z dodatno toplotno zaščito nad vodo-
merom z izolacijskimi materiali 
(materiali, ki nase ne vlečejo vode, kot 
sta stiropor in stirodur),  

 preprečimo kroženje hladnega zraka v 
vodomernem jašku oziroma okrog in-
stalacij,  

 ob pojavu zmrzali zagotovimo minimal-
ni pretok vode po instalaciji,  

 v objektih, kjer se ne zadržujemo, iz-
praznimo vodo iz omrežja.  

Režijski obrat  

Medobčinska uprava 
občin Bovec, Kanal ob 
Soči, Kobarid in Tolmin  

Na podlagi objave javnega razpisa in 
izvedenega postopka izbire je s prvim 
avgustom letos delo nastopila nova 
direktorica Medobčinske uprave občin 
Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob 
Soči Suzana Konec. Med prednostne 
naloge je vključila krepitev in reorgani-
zacijo redarske službe. S konstruktiv-
nim sodelovanjem z lokalnimi skup-
nostmi želi doseči prijetnejše bivanje 
in varnost domačinov ter obiskovalcev 
naše doline. Seveda pa je pred njo še 
veliko izzivov, katerih se namerava 
lotiti strokovno in v skladu z veljavnim 
Odlokom o ustanovitvi organa skupne 
medobčinske uprave.  

Prav te dni je usposabljanje zaključila 
tudi novo zaposlena medobčinska 
redarka Karmen Golob ki jo boste sre-
čevali v občini Kanal ob Soči. Delovala 
bo v skladu s pooblastili, sodelovala pa 
bo tudi v Svetu za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu. 

Za naše dobro sodelovanje so poleg 
našega truda pomembni tudi vaši pre-
dlogi, mnenja, pripombe, zato smo 
vam na voljo na tel. št. 031 327 673 ali 
preko e-pošte: 

redar.kanal@tic-kanal.si.  

Ureditev filtracije vode v Avčah 
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Stanje oskrbe s pitno 
vodo v občini Kanal 

Na novinarski konferenci, 19. oktobra, 
sta župan občine Kanal ob Soči Andrej 
Maffi in vodja režijskega obrata Vinko 
Medvešček podrobneje predstavila sta-
nje oskrbe s pitno vodo v občini.  

Oskrba s pitno vodo v občini Kanal ob 
Soči je v upravljanju režijskega obrata 
Občine. Naloga režijskega obrata je zago-
tavljanje konstantne dobave zdravstveno 
ustrezne vode porabnikom, s čim manj 
prekinitvami, v zadostnih količinah in 
primernem tlaku v omrežju. Iz javnega 
vodovoda se oskrbuje skoraj 90 % obča-
nov. Približno 11 % prebivalcev občine 
Kanal ob Soči pa (še) nima urejene oskr-
be s pitno vodo iz javne službe in se oskr-
bujejo bodisi iz zasebnih vodovodov bo-
disi s kapnico. 

Za oskrbo s pitno vodo v občini Kanal 
ob Soči je značilna velika razpršenost 
vodovodnih sistemov. Skupno je za po-
trebe oskrbe s pitno vodo v okviru javne 
službe zajetih 39 izvirov v oblikovanih 27 
sistemih. Iz 14 vodovodnih sistemov se 
oskrbuje več kot 50 porabnikov. 11 vodo-
vodnih sistemov oskrbuje manj kot 50 
porabnikov. Poleg 39 površinskih vodnih 
virov, tudi iz reke Soče, imamo še tri vrti-
ne, en vodovodni sistem prevzema vode 
iz vodovoda v lasti sosednje občine in iz 
reke Soče. Najmočnejši vodni viri so ob 
vznožju Banjške planote (Kajža, Ajbica, 
Gornji Avšček, Špik). Na desnem bregu 
Soče po svoji zmogljivosti malenkost iz-
stopa le izvir Raztoka. Upravljavec je od-
govoren za zagotavljanje varne oskrbe s 
pitno vodo, predvsem za:  

 Zagotavljanje zdravstveno ustrezne 
pitne vode. Postopno smo že uredili 
pripravo pitne vode na vodovodnih 
sistemih Lig, Prilesje, Plave, Ajba, Le-
vpa, Gorenje Deskle, trenutno je v grad-
nji sistem Ložice, pripravljamo doku-
mentacijo za Ročinj, Kambreško, Moči-
la, Gorenje Polje. Novozgrajeni vodovo-
dni sistemi (vrtina Deskle, vrtina Der-
mota, vodovod Kal nad Kanalom, vodo-
vod Kanalski Vrh) so že opremljeni z 
ustreznimi postajami za pripravo pitne 
vode. Vsa leta hkrati z urejanjem druge 
infrastrukture (kanalizacija, ceste) izva-
jamo zamenjavo dotrajanih vodovodnih 
cevi, obnavljamo vodovodne priključke 
in vgrajujemo vodomere. Od leta 2003 
smo v področje oskrbe s pitno vodo 
vlagali povprečno pribl. 400.000 EUR 
letno. Občina je vlagala tudi v pripravo 
pitne vode v manjše vodovodne siste-
me, in sicer približno 100.000 EUR. Od 

  Leto 2016 
(do 31. 12. 2016) 

Leto 2017 
(do 31. 10. 2017) 

Število gostinskih ponudnikov 19 19 

Število ponudnikov nočitvenih 
kapacitet 

11 13 

Število ležišč 129 + 40 šotorišč 
(kamp) 

136 + 40 šotorišč 
(kamp) 

Pobrana turistična taksa 1758,03 EUR 2750,94 EUR 

Obisk Turistično informacijske-
ga centra Kanal 

3166 2146 

Število nočitev 2367 3549 

tega je bilo največ vloženega v pripravo 
pitne vode in obnovo vodovoda v sklo-
pu komunalne ureditve vasi Čolnica, kot 
vzorčni primer urejanja manjših vasi.  

 Izvajanje terenskih ogledov (najmanj 
enkrat letno po pravilniku), preverjanje 
stanja na zajetjih in napravah, tudi s higi-
enskega vidika.  

 Vgrajevanje števcev za racionalno troše-
nje pitne vode. S 1. 1. 2018 bomo namreč 
prešli na nov način obračuna pitne vode. 
Kjer ne bo odčitana poraba po števcih, 
bo obračunan pavšal mesečne količine 

36 m3/priključek.  
Zaradi velikega števila vodovodnih siste-

mov obstaja tveganje, da so opravila v 
zvezi z zagotavljanjem varne oskrbe izvr-
šena pomanjkljivo. Zato je treba težiti k 
združevanju vodovodnih sistemov. Letos 
nam je uspelo povezati Avče v vodovodni 
sistem Kanal, kar smo uredili hkrati z re-
konstrukcijo vodarne v Avčah. Naložba, 
zaključena s pridobljenim uporabnim do-
voljenjem, nas je stala pribl. 490.000 EUR. 

Režijski obrat 

Turistična sezona občine Kanal ob Soči v 2017 
(v primerjavi z letom 2016) 

Opomba: za leto 2017 so v tabeli zajeti podatki do 31. 10. 2017. 

Na novinarski konferenci sta župan občine Kanal ob Soči Andrej Maffi in vodja režijskega obrata Vin-
ko Medvešček podrobneje predstavila stanje oskrbe s pitno vodo v občini. Foto: arhiv Občine Kanal  
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Največ turistov vsako leto obišče Turi-
stično informacijski center Kanal v mese-
cih julij in avgust. Največ turistov prihaja iz 
Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije in Angli-
je pa tudi iz drugih držav (ZDA, Francija, 
Španija, Kitajska, Česka, Nizozemska, Bel-
gija, Avstralija, Švica, Izrael, Rusija, Argen-
tina, Poljska, Madžarska …). Povprašujejo 
po znamenitostih po Kanalu in celotni ob-
čini, gostinski ponudbi, nočitvenih kapaci-
tetah in dejavnostih v občini (ribolov, kole-
sarjenje, pohodništvo …). Največ nočitev 
v letih 2016 in 2017 je bilo v Kanalu, in sicer 
v kampu Korada, v gostišču Križnič in v 
apartmaju Pod gradom.  

V avgustu 2017 smo uredili spletno anke-
to na spletni strani TIC-a Kanal, s katero 
lahko turisti podajo svoje mnenje o turi-
stični ponudbi v občini Kanal ob Soči. An-
kete smo delili turistom tudi osebno v TIC-
u in v galeriji Keramost (zahvaljujemo se 
Alenki Gololičič za pomoč pri pridobivanju 
mnenj turistov v galeriji Keramost). Na 
podlagi mnenj, ki smo jih pridobili v poletni 
sezoni 2017, lahko izpostavimo nekaj pozi-
tivnih in negativnih kritik turistov: 

Kanal je zelo lep in zanimiv kraj, prijazni 

ljudje, v kraju ni gneče, lepa narava, 

dobro vzdušje, čisto in mirno okolje, prelepa arhitektura, lepa in pregledna spletna 
stran TIC-a Kanal, prijaznost v TIC-u Kanal, čudovita galerija Keramost.  

Skromna gostinska ponudba v kraju, vsi lokali zaprti dan po skokih (ni bilo mogoče do-

biti niti kave v Kanalu), ni trgovine s spominki, lahko bi bila boljša prometna varnost v 
centru, pomanjkanje parkirišč, Galerija Rika Debenjaka zaprta, lahko bi bilo več večernih 
dogodkov, ureditev kampa. 

Nika Testen, TIC Kanal  

Foto: Damijan Simčič  
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Lokalna akcijska skupina (LAS) Dolina 
Soče vključuje v novem programskem 
obdobju 4 občine (Bovec, Kanal ob Soči, 
Kobarid in Tolmin). Vodilni partner LAS 
Dolina Soče je Posoški razvojni center iz 
Tolmina. LAS se trudi razvijati podeželje, 
prijavitelji in projektni partnerji z območja 
LAS bodo sredstva lahko črpali iz že do 
sedaj poznanega programa LEADER pa 
tudi iz tako imenovanega instrumenta 
CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). 
Ta poleg sredstev, namenjenih za pro-
gram LEADER, zajema tudi sredstva iz 
skladov za regionalni razvoj in za ribištvo. 
V sodelovanju s ključnimi partnerji in lo-
kalnim prebivalstvom na območju se je 
pripravila strategija lokalnega razvoja, ki 
bo osnova za začetek izvajanja projektnih 
predlogov. Prvi projekti so že odobreni, 
sedaj pa bomo začeli vključevanje v nove 
projekte.  

Projekt Umeščanje kolektivne blagovne 
znamke Dolina Soče v kmetijske in rokodel-
ske izdelke na območju LAS Dolina Soče 
čaka na potrditev.  

Dejavnosti v projektu: izdelava celotne 
grafične podobe blagovne znamke Dolina 
Soče, izdelava pravilnika blagovne znam-
ke Dolina Soče, vzpostavitev verige lokal-
nih proizvajalcev, ki uporabljajo surovine 
iz lokalnih virov, nabava embalaže za iz-
delke, ki bo vsebovala logotipe blagovne 
znamke Dolina Soče, katalog ponudnikov, 
fotografiranje za knjižico ponudnikov, 
razstavni panoji in vizitke. Prijavitelj pro-
jekta je Občina Kobarid, celotna vrednost 
projekta znaša 60.364,71 EUR, sofinanci-
rana vrednost pa 44.259,25 EUR. Projekt 
čaka na potrditev Agencije RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja. Občina Kanal 
ob Soči bo v projektu sodelovala kot part-
ner.  

LAS Dolina Soče v novem programskem obdob-
ju 2014–2020  
LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem 
območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Te-
melji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, 
gospodarstva in civilne družbe. 

V sklopu LAS Dolina Soče je bil odobren 
projekt Trg Kontrada. Na 1. javni poziv za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev Stra-
tegije lokalnega razvoja na območju LAS 
Dolina Soče v letu 2016, ki je bil objavljen 
decembra lani in zaključen februarja 2017, 
je skupaj prispelo devet vlog. Člani Uprav-
nega odbora LAS so skupno potrdili šest 
vlog, med njimi je bil odobren tudi pro-
jekt Trg Kontrada, katerega prijavitelj je 
Občina Kanal ob Soči. V projektu kot 
partner sodeluje Krajevna skupnost Ka-
nal. V okviru projekta se bodo izvedle 
naslednje dejavnosti:  
- nakup opreme za Kontrado: stolov, odra, 

tabel za označitev trga in kulturnih objek-
tov na trgu;  

- izvedba napisa "Trg Kontrada";  

- izvedba prireditev na Kontradi: pohod po 
stopinjah Valentina Staniča in odprtje 
trga Kontrada, slovesnost ob 150-letnici 
Narodne čitalnice v Kanalu, odprtje med-
narodnega festivala sodobne glasbe Ko-
gojevi dnevi;  

- izvedba usposabljanja Razvoj mladinske-
ga turizma na območju LAS Dolina Soče 
(izdelan bo program za mlade).  

Projekt se bo začel izvajati 1. 2. 2018 in 
bo zaključen do 30. 9. 2018. Celotna vre-
dnost projekta znaša 47.793,54 EUR, sofi-
nancirana vrednost pa znaša 34.301,73 
EUR.  

Cilji projekta:  
- ustvariti urejen trg Kontrada,  

- urediti trško jedro Kanal in prispevati k 
dodani vrednosti bogate kulturne dedi-
ščine,  

- ustvariti boljše pogoje za organizacijo 
prireditev in oglede,  

- ustvariti boljše pogoje za vključevanje 
ranljivih skupin,  

- z organizacijo prireditev ohranjati oz. 
izboljšati stanje nesnovne kulturne dedi-
ščine,  

- usposobiti turistične ponudnike in organi-
zatorje na območju LAS Dolina Soče, da 
bodo s svojimi proizvodi privabili mlade 
na naše območje. 

Nika Testen, TIC Kanal  Foto: Damijan Simčič  
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Seja skupščine LAS Dolina Soče v Ročinju 
7. redna seja skupščine LAS Dolina Soče je bila 10. oktobra v Domu Valenti-

na Staniča v Ročinju. Na seji smo potrdili spremembo Strategije lokalnega 
razvoja za LAS Dolina Soče in se seznanili s prihajajočimi javnimi pozivi. 

Več o delovanju LAS na http://lasdolinasoce.si. 

Besedilo in fotografiji: Nika Testen  

Vodilna tema letošnjega dneva je Dušev-
no zdravje na delovnem mestu. ŠENT je k 
sodelovanju v obliki podpisa simbolične 
zaveze povabil tudi Občino Kanal ob Soči. 
Župan Andrej Maffi in direktorica občin-
ske uprave Nives Prijatelj sta v ponede-
ljek, 9. oktobra, na sedežu občine sprejela 
vodjo regijske enote Margerito Humar in 
uporabnike ŠENT-a Šempeter pri Gorici. 
Skupaj so spregovorili o pomembnosti 
duševnega zdravja zaposlenih. Uporabniki 
so predali zbir napotkov in informacij, ki 
so pomembni za ohranjanje zdravja zapo-
slenih, ter pogovor sklenili s podpisom 
častne zaveze, da bo v letu 2017/2018 po-
sebna pozornost posvečena duševnemu 
zdravju zaposlenih. Častno zavezo sta 
podpisala župan Andrej Maffi in direktori-
ca občinske uprave Nives Prijatelj. 

 
Bistvena priporočila za boljše duševno 
zdravje zaposlenih:  

 Oblikujete zdravo delovno okolje.  

 Pomagajte zaposlenim, da prepoznajo 
tveganja za razvoj duševne motnje.  

 Nudite podporo zaposlenim, ki doživljajo 
duševno motnjo.  

Simbolična zaveza o skrbi za duševno zdravje 
zaposlenih 
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje vsako leto ob svetovnem dnevu dušev-
nega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra na pobudo Svetovne federacije za duševno 
zdravje, pripravi vseslovensko akcijo. Kampanja poteka vsako leto pod drugačnim 
geslom, njen cilj pa ostaja vedno enak – opozarjati širšo javnost na pomen duševnega 
zdravja v družbi ter na vse posledice in razsežnosti te težave.  

 

10 kratkih nasvetov za delodajalce:  

 Omogočite svojim zaposlenim aktivni 
odmor.  

 Dobro spoznajte svoje zaposlene.  

 Prepoznajte znake stresa in preobreme-
nitve pri svojih zaposlenih.  

 Pogovarjajte se s svojimi zaposlenimi in 
jih vprašajte za mnenje.  

 Omogočajte svojim zaposlenim možnost 
izobraževanja.  

 Poskrbite za prijazno delovno klimo.  

 Vzdržujte ravnovesje med delom in za-
sebnostjo.  

 Zaznajte morebitne stresne dejavnike v 
organizaciji dela in jih zmanjšajte.  

 Povejte svojim zaposlenim, da so po-
memben člen v podjetju/organizaciji.  

 Organizirajte dneve, namenjene promo-
ciji (duševnega) zdravja.  

Matejka Maver Pregelj 
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Da je treba priseči na konkretnejše pote-
ze glede kadra, dokazuje že dejstvo, da se 
spisek deficitarnih poklicev le še podaljšu-
je, za razpise prostih delovnih mest to-
vrstnih poklicev ni zanimanja. Župani so 
tako kot obrtniki soglašali, da je treba več 
vlagati v izobraževanje in pritisniti na dr-
žavo ter na pristojne institucije, da bi se 
tako stanje spremenilo. Sicer pa je zborni-
ca 9. novembra skupaj z goriškimi osnov-
nimi šolami ter ob podpori vseh šestih 
goriških občin organizirala promocijo po-
klicev, za katere je na trgu dela največ 
povpraševanja. 

 
Občine z roko v roki z obrtniki 

Občine pomagajo, kolikor je v njihovi 
moči, so med okroglo mizo poudarili gori-
ški župani. Poleg finančne pomoči nudijo 
ugodnejše brezobrestne kredite preko 
skupnega Javnega sklada malega gospo-
darstva Goriške, ki bo tudi letos lokalne-
mu gospodarstvu nudil sredstva v višini 
milijona evrov. 

Mestna občina Nova Gorica je v prete-
klih štirih letih neposredno za spodbuja-
nje gospodarstva namenila 450 tisoč 
evrov, poleg tega subvencionira komunal-
ni prispevek, v prihodnje bodo tudi več 
kot poltretji milijon evrov namenili komu-
nalnemu opremljanju poslovnih con. Za-
gotavljanje primernih gospodarskih in 

obrtnih con ter oprostitev plačila komu-
nalnega prispevka ob novogradnjah po-
slovnih prostorov sta se namreč izkazala 
kot boljša rešitev za zagon gospodarstva. 
Kot primer dobre prakse lahko tukaj ome-
nimo Občino Miren - Kostanjevica, ki je z 
ukinitvijo komunalnega prispevka privabi-
la številne podjetnike in napolnila svoje 
obrtne cone. Novogoriška občina je bila v 
času okrogle mize še v fazi analize poten-
cialnih lokacij za tovrstne cone.  

V občini Kanal ob Soči poleg velikih za-
poslovalcev župan Andrej Maffi omenja še 
približno 150 samostojnih podjetnikov in 
podjetij. "Želimo si, da bi se mladi odločali 
tudi za samostojno pot. Ugotavljamo na-
mreč, da bo klasičnih služb v prihodnje ve-
dno manj. V kanalski občini poskušamo 
zanje nuditi čim več ugodnosti: od otroške-
ga varstva do vodovodov ter kanalizacij. 
Poskušamo ustvarjati vzdušje, ki bi privab-
ljalo te ljudi," je pojasnil župan Maffi in do-
dal: "Imamo 3 tisoč kvadratnih metrov, 
rezerviranih za obrtno cono, če bi se javil 
kakšen večji investitor. Za potrebe turizma 
urejamo tudi komunalno infrastrukturo." 
Gospodarstvu bodo z dvoletnim razpi-
som, ki bo podjetnikom pomagal pred-
vsem pri nabavi opreme, podelili 40.000 
evrov pomoči. V kanalski občini si zagon 
obrti v osrčju občine obetajo tudi zaradi 
obvoznice.  

Podpiramo domače gospodarstvo! 
12. septembra je Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica v okviru Dnevov 
obrti in podjetništva 2017 organizirala okroglo mizo "Prihodnost goriškega gospodar-
stva – Lokalna skupnost kot ustvarjalka pogojev za razvoj obrti in podjetništva", na 
kateri so goriški župani delili mnenja o nudenju priložnosti domačemu gospodarstvu. 
Vsem je bila skupna misel, da obrtnikom in podjetnikom pomagajo na različne načine, 
ne le s finančnimi sredstvi in ugodnimi posojili, ampak tudi z ustrezno komunalno 
infrastrukturo, nižjimi stroški poslovanja in drugimi ukrepi. Primanjkuje pa ustrezne-
ga kadra. 

Kljub temu da ima šempetrska občina 
veliko več delovno aktivnega prebival-
stva, ne zapostavlja razvoja gospodar-
stva v občini, je na omizju poudaril župan 
mag. Milan Turk. Gospodarstvu namenja-
jo prostor ob prometnicah. Poleg tega 
šempetrska občina skrbi, da gospodar-
ske javne službe delujejo usklajeno, da 
sta na voljo gospodarska infrastruktura 
in subvencioniran komunalni prispevek. 

Najmlajša občina na goriškem omizju 
Renče - Vogrsko je v prvih treh mandatih 
naredila veliko za lokalno gospodarstvo: 
precej pozornosti posvečajo turizmu in 
kmetijstvu. Kot druge občine sodelujejo 
z Javnim skladom malega gospodarstva 
Goriške.  

Občina Brda je, za razliko od večine 
goriških občin, veliko bolj usmerjena v 
turizem in kmetijstvo. Občina je v namen 
promocije že pred leti ustanovila turistič-
no informacijski center, Konzorcij Brda in 
kasneje Zavod za turizem, kulturo, mladi-
no in šport Brda. Skozi te institucije obči-
na organizira razne dejavnosti tako na 
domačih tleh kot v tujini. V Brdih posluje 
tudi stoterica samostojnih podjetnikov, 
za katere občina skrbi z naložbami v jav-
no infrastrukturo kot tudi s podeljeva-
njem del briškim podjetnikom. 

 
Zapiranje bank 

Goriški župani so na okrogli mizi izrazili 
tudi skrb glede napovedane centralizaci-
je v Novi KBM in odpuščanja zaposlenih. 
Nekateri župani že napovedujejo proti-
ukrepe, drugi pa ob tem omenjajo, da je 
lahko to nova poslovna priložnost za 
druge poslovne subjekte. Predvsem pa 
so goriški župani poudarili, da se bo očit-
no treba nasloniti na domače, lokalne 
bančne ustanove. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica  
Nova Gorica 

Goriški župani so na okrogli mizi izrazili tudi skrb glede napovedane centralizacije v Novi KBM in od-
puščanja zaposlenih. Foto: Mateja Pelikan  

Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Nova Gorica Zoran Simčič, foto: Mateja 

Pelikan 
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Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča, da sta za potrebe mikro, malih in srednjih podjetij v teku razpisa za 

 

BREZOBRESTNA DOLGOROČNA INVESTICIJSKA POSOJILA  
in 

BREZOBRESTNA DOLGOROČNA POSOJILA ZA RAZVOJNE PROJEKTE. 
 
 
VIŠINA POSOJIL: od 4.000 EUR do 100.000 EUR. 
ODPLAČILNA DOBA: od 5 od 9 let. 
OBRESTNA MERA: 0 %. 
 
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 1.000.000 EUR.  
 

ROKI ZA PRIJAVO: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev. 

 

Razpisa sta objavljena v Uradnem listu RS številka 62/2017 z dne 3. 11. 2017 in na spletni strani Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške http://www.jsmg-goriska.com/razpisi.html. 
Za informacije lahko povprašate po telefonu na številki (05) 335 01 73 in (05) 335 03 61 ali se osebno zglasite v prostorih sklada 
na Trgu Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica. 
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Dobro jutro iz Čepovana 
Oglejte si nekaj utrinkov s snemanja oddaje Dobro jutro na TV Slo-

venija v Čepovanu. Pri snemanju so sodelovali tudi člani Folklorne 
skupine Kal nad Kanalom in aktiv kmečkih žena Kal nad Kanalom. 

Foto: arhiv Folklorne skupine Kal nad Kanalom  
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16. Spominski pohod 
na Globočak 
22.oktobra je TRD Globočak priredilo 16. 
Spominski pohod na Globočak, ki je bil 
posvečen 100-letnici konca prve svetovne 
vojne. Zaradi zelo slabega vremena se je 
celotna prireditev odvijala v domu Miha-
ela Gabrijelčiča na Srednjem.  

Spominsko mašo za vse žrtve vojn je 
daroval vojaški kurat g. Milan Pregelj. 
Pozdravni nagovor je imel g. Vinko Avse-
nak. Povedal je, da je bila velika vojna 
plod nakopičenih napetosti med svetovni-
mi velesilami. Italija, ki je bila v vojaški 
navezi z Nemčijo in Avstro-Ogrsko, je ob 

izbruhu vojne objavila svojo nevtralnost. 
Tako je 23. maja 1915 napovedala vojno in 
že naslednji dan je začelo grmeti orožje 
ob Soči. Vzpostavila se je 600 km dolga 
jugozahodna fronta, katere del je bila tudi 
soška fronta. Uresničile so se preroške 
besede Simona Gregorčiča: "Tod sekla 
bridka bodo jekla in ti mi boš krvava tekla." 
Ne le rdeča barva Soče, tudi okoliške pla-
nine so se spremenile v golo pokrajino, na 
kateri ni rasla več niti trava. Milijoni iz-
strelkov in kriki umirajočih se niso zarisali 
samo v to pokrajino, marveč se je vse na-
silje, ki je divjalo tukaj, neizbrisno zarisalo 
v tukajšnje ljudi in v vse nas. Tako je ta 
vojna terjala strahoten krvni davek. Ome-

Draga prijateljica, 
dragi prijatelji, 
spoštovani!  

V svojem imenu in v imenu svoje 
soproge se vam najlepše zahvalju-
jem za dobro organizacijo, sijajno in 
prijetno kulturno prireditev na Sred-
njem. Klobuk dol! Tudi za vaše 
vztrajno ohranjanje tradicije. Očitno 
dobro in prizadevno delate, in tako 
je prav. V slogi je moč. 

Najlepša vam hvala za gostoljubje 
in prijetno družbo.  

Vse dobro vam želi, 

Vinko Avsenak (Škofljica)  

Pozdravni nagovor na prireditvi je imel g. Vinko Avsenak. Foto: Dora Ravnik  

nil je tudi našo domovino in povedal, da 
je domovina samo ena in naj jo imamo 
radi in naj prenašamo ljubezen do nje na 
mlajše rodove.  

Na prireditvi so sodelovali še: pevski 
zbor Dragonarji generala Maistra, troben-
tač Aljaž Markič, člani Društva Globočak, 
Franc Jerončič, predstavniki OZVVS Ka-
nal in Goriška brda, Društvo soška fronta, 
skupina "Plotone Storico Puniti" iz Bene-
čije, Zgodovinsko društvo generala Boro-
jeviča Tolmin, vsi v zgodovinskih unifor-
mah iz prve svetovne vojne.  

Dora Ravnik  

Spominsko mašo za vse žrtve vojn je daroval vojaški kurat g. Milan Pregelj, zapeli so člani Zgodovinske-
ga društva generala Borojeviča iz Tolmina, vsi v uniformah iz prve svetovne vojne. Foto: Dora Ravnik  
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Izrezovanje buč 
v Avčah 

Tudi letošnjo noč čarovnic smo v druš-
tvu ŠKTD Avče izkoristili za izrezovanje 
buč. Na dogodku v Avčah se je zbralo več 
kot 20 otrok. Dogodek je pomemben za 
druženje vseh nas, ki živimo v vasi, in tudi 
tistih, ki so se iz nje izselili. Se vidimo dru-
go leto. 

Peter Levpušček 

Foto: arhiv ŠKTD Avče  

Prižig luči miru pri kape-
lici sv. Alojzija 

V spomin na 100-letnico bitke pri Kobaridu 
in konca soške fronte smo se poklonili vsem 
žrtvam prve svetovne vojne in se zahvalili za 
mir.  

Na pobudo Ustanove "Fundacija Poti miru 
v Posočju" smo podprli pobudo prižiga luči 
za mir. Na izbranih lokacijah prve svetovne 
vojne in nekaterih drugih točkah ob nekdanji 
soški fronti vzdolž Poti miru od Alp do Jadra-
na smo na zgodovinsko pomemben dan, 24. 
oktobra, ko se je začela bitka pri Kobaridu, 
ob 11. uri prižgali luč za mir. S preprosto, tiho 
in spoštljivo gesto smo se povezani poklonili 
spominu na vse žrtve prve svetovne vojne.  

Luč miru smo v občini Kanal ob Soči prižga-
li v Plavah, pri kapelici sv. Alojzija.  

Besedilo in fotografija: Nika Testen  

TD Kolovrat Lig na slo-
vesnem praznovanju 
40-letnice obnovitve 
Škofije Koper 

Občina Kanal ob Soči se je odzvala po-
vabilu Škofije Koper na slovesno prazno-
vanje 40-letnice obnovitve Škofije Koper, 
ki je potekala 21. oktobra, v Kopru. Za 
Primorsko je bil ta dogodek pomemben, 
saj je v enotno škofijo združil dele ozem-
lja, ki so prej pripadali drugim škofijam s 
sedeži v sosednjih državah.  

Občine so se po sv. maši na stojnicah 
predstavile z dobrotami in promocijskim 
materialom. Slovesnosti se je iz občine 
Kanal ob Soči udeležilo Turistično druš-
tvo Kolovrat Lig, ki je ponujalo marijacelj-
ske kolače in kostanj. 

Turističnemu društvu Kolovrat se naj-
lepše zahvaljujemo za sodelovanje.  

N. T.  

Foto: Slavko Jereb  
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Na sončno oktobrsko soboto, 14. okto-
bra, je že četrtič zapored potekal MTB 
Kanal, tokrat z letnico 2017. 68 kolesarjev 
in kolesark iz Slovenije in Italije se je zbra-
lo v prijetnem ambientu Kampa Korada. 
Odpeljali smo krožno kolesarsko turo, ki 
je poleg 1400 prekolesarjenih višinskih 
metrov in nekaj krasnih razgledov daleč 
naokoli vključevala dva osvojena vrhova 
in dva zanimiva spusta nazaj v dolino. 

Najprej smo se po makadamski cesti 
mimo jezera na Kanalskem Vrhu povzpeli 
do Avškega Kuka, od kjer smo se po nek-
danji downhill progi spustili v Avče. Tura 
se je nadaljevala na desnem bregu Soče 
skozi Ročinj, mimo Kambreškega do cer-
kve Marijinega Celja. Po vzponu se je bilo 
treba nadihati, saj je za konec sledil še 
spust z Liga po prenovljeni progi mimo 
Čolnice do izredno lepo urejenega MTB 
Parka Pečno, ki se idilično zaključi nepo-
sredno ob reki Soči. Kar naporno celo-
dnevno turo smo sklenili ob hrani in pijači 
s prijetno družbo v Kampu Korada Kanal.  

Ob koncu so organizatorji v sodelovanju 
ŠKTD Avče in društva O.Z.O.N. z veseljem 
sprejemali pohvale udeležencev, ki so se 

spoznali z našimi okoliškimi hribi na obeh 
bregovih reke Soče. Soglasno so sklenili, 
da je bil ves vloženi trud v očiščene poti in 
pripravo dogodka poplačan s krasnim 
jesenskim kolesarskim dnevom. Treba se 

je še zahvaliti vsem, ki so naše kolesarsko 
druženje naredili še lepše, pokroviteljem 
in tudi krajanom Pečna in Avč za pomoč 
in pogostitev pa tudi za siceršnjo podpo-
ro športa in gibanja v naravi. 

Maja Ipavec Humar 

Foto: Jernej Kravos  

Gorskokolesarski dogodek v oktobru – MTB 
KANAL 2017 
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Srečanje upokojencev  
Pokrajinska zveza društev upokojencev 
Severne Primorske, ki združuje društva 
upokojencev od Bovca do Nove Gorice, 
je v sodelovanju z Mestno občino Nova 
Gorica v soboto, 16. septembra, v šport-
ni dvorani OŠ Milojke Štrukelj organizi-
rala tradicionalno srečanje upokojencev 
iz južne in severne Primorske.  

Letošnja organizacija dogodka v Novi 
Gorici ni bila naključna. Upokojenci iz 
cele Primorske smo bili vključeni v doga-
janja ob praznovanju 70-letnice Nove 
Gorice in priključitve Primorske k matični 
domovini.  

V kulturnem programu so sodelovali 
Nova Jazz Quartet s pevko Ano Stergulc, 
Mladinski pevski zbor "KRAS" Opatje 
selo, Oktet Sotočje, Moški pevski zbor 
PROVOX Nova Gorica in Ženski pevski 
zbor Večernice Društva upokojencev 
Ajdovščina. Pozdravne nagovore so imeli 
predsednik PZDU Severne Primorske 
Zlatko Martin Marušič, predsednik PZDU 
Južne Primorske Mirko Miklavčič in žu-
pan Mestne občine Nova Gorica Matej 
Arčon, slavnostni govornik pa je bil 
predsednik ZDUS Janez Sušnik. 

Upokojenci predstavljamo glas izkušenj 
in imamo veliko spominov. Z organizacijo 
različnih dejavnosti potegnemo ljudi izza 
zapečkov. Nagrada državljan Evrope, ki 
jo je Evropski parlament podelil projektu 
Starejši za starejše, priča o humanosti in 
vztrajnosti 3600 prostovoljcev iz vrst 
upokojencev, ki veliko postorijo za tiste, 
ki sami tega ne zmorejo več. Še naprej 
ostanimo humani in vrnimo družbi to, kar 
nam ta daje. Ne obupajmo, imejmo sanje 
in verjemimo vanje. 

Zaključek kulturnega programa je pred-
stavljala primorska himna, ki smo jo z 

zanosom skupaj z vsemi nastopajočimi 
zapeli tudi prisotni v dvorani. 

Srečanja smo se skupaj s svojim prapor-
ščakom udeležili tudi člani društva. Dru-

žabno srečanje se je nadaljevalo pred 
restavracijo Vrtnica ob zvokih ansambla 
Beneški fantje.  

Besedilo in fotografiji: Marija Marinič  

Podelitev nagrade državljan 
Evrope 

V Evropskem parlamentu v Bruslju je 11. oktobra 2017 
potekala slovesna podelitev prestižne nagrade državljan 
Evrope za leto 2017, ki jo je iz Slovenije prejel prostovoljski 
program Starejši za starejše, ki ga usklajuje Zveza društev 
upokojencev Slovenije. V imenu ZDUS je nagrado prejela 
pobudnica in nekdanja predsednica Mateja Kožuh Novak. 
Podelitve nagrade se je iz Slovenije udeležila tudi skupina 
prostovoljk in prostovoljcev programa. Med njimi je bila 
tudi koordinatorka programa v našem društvu Vanda 
Vidič. 

Marija Marinič 
Foto: Črt Kanoni  
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Srečanje za starejše in bolne  

Kakor je že vrsto let običajno, smo tudi 
letos konec meseca maja imeli sveto 
mašo za starejše in bolne. Osebno smo 

povabili starejše od 75 let. Po sv. maši 
smo vse prisotne povabili v župnišče na 
druženje ob skromni pogostitvi. 

 

Župnijska Karitas Kanal v letu 2017 
Leto 2017 bo kmalu minilo, a delo sodelavk Karitas se bo nadaljevalo tudi v naslednjem 
letu. Poleg običajnega dela, ki spada v sklop Karitas, so kakor že vrsto let tudi letos 
naše prostovoljke pomagale pri sprejemanju in oddajanju blaga iz skladišča Karitas v 
Novi Gorici. Sodelovale so tudi v domu za starejše v Podsabotinu, kjer so skupaj z bir-
manci pomagale pripeljati varovance k sveti maši. Kuharice dobre volje so pomagale z 
dobrotami iz domače kuhinje tudi organizatorjem oratorija.  

Obisk starejših v Domu upoko-
jencev Podbrdo, enota Petrovo 
Brdo  

V mesecu oktobru smo že šestnajstič 
po vrsti obiskali ta dom v mirnem, toda 
odročnem kraju. Dom je urejen, osebje 
prijazno, vendar varovanci vseeno pogre-
šajo obiske, zato smo jim želeli popestriti 
par uric. Za pogostitev smo pripravili ne-
kaj dobrot in sokove, za dobro voljo pa 
so poskrbeli trije mladi harmonikarji. Za-
plesali in zapeli smo z varovanci in jim ob 
slovesu obljubili, da se spet vidimo. Ob 
vrnitvi domov smo razmišljali, kako malo 
topline in pozornosti je treba za boljše 
počutje. 

 
Srečanje zakonskih jubilantov 
Kanala  

Letos pa smo na Martinovo soboto, 11. 
novembra, skupaj z našim župnikom, 
gospodom Alešem Rupnikom, organizira-
li srečanje zakonskih jubilantov. Povabili 
smo jih k sveti maši, kjer so obnovili za-
konske zaobljube. Po sv. maši so se jubi-
lanti skupaj z g. župnikom slikali pred 
oltarjem, nato pa je sledilo druženje s 
skromno pogostitvijo v župnišču. 

Imeli smo tudi srečanje s sv. Miklavžem, 
ki je obdaroval otroke in starejše. Miklav-
ževanje otrok je potekalo v župnišču, 
starejše občane od 80 let pa smo obiskali 
in obdarili na domovih in po domovih za 
starejše. 

Vsem nad 75 let voščimo blagoslovljene 
božične praznike in srečno v letu 2018. 

Zelo bi bili veseli, če bi se nam še kdo 
pridružil. Lepo vabljeni v našo družbo v 
Župnijsko Karitas Kanal.  

Diana Breščak 

Skupinska slika s srečanja za starejše in bolne, foto: Simon Leban 
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Dr. Mira Cenčič je avtorica knjig: TIGR, 
Primorska v primežu bratomorne vojne in 
Beneški Čedermaci. Njena predstavitev je 
obsegala celoten pregled upora Primor-
cev med obema vojnama oziroma pod 
fašizmom. Osvetlila je več mejnikov, ki so 
pripeljali do tega, da se je ustanovila naj-
prej Organizacija 172 (kasneje TIGR, in 
sicer od jeseni 1927 dalje) in je delovala 
ilegalno. Nastala je v tesnem sodelovanju 
z duhovniško organizacijo svetega Pavla. 
Slovenska pesem in beseda sta se pod 
Italijo tako lahko ohranjali le preko cerkve 
in domačih ognjišč. Tigrovci so delovali po 
vaseh in ulicah, organizirani so bili kot 
celice ali trojke. Glasila in knjige so prihaja-
li čez mejo iz Jugoslavije tajno. 

Marjan Terpin je avtor knjige Jekleno 
srce, v kateri opisuje delovanje tigrovca 
Stanislava Antona Kamenščka - Stanka 
Žagarjevega iz Ročinja. V njej g. Terpin 
opisuje Stankovo življenjsko pot od soor-
ganiziranja tigrovstva na Goriškem, bega 
čez mejo leta 1930 do delovanja na ljub-
ljanskem območju z diverzantskimi upadi 
proti fašistom v rodni Primorski. Po nem-
ški zasedbi Jugoslavije ga je gestapo kot 
nezanesljivega zaprl. Zaradi tigrovskih 
zamer so ga Nemci nato predali Italija-
nom, ti pa obsodili na smrt. Najhujšega ga 
je rešila kapitulacija Italije, po kateri se je 

preko beograjskega središča tigrovstva 
vključil v NOV. Po koncu vojne je v Beo-
gradu opravljal pomembne funkcije v ju-
goslovanskem letalstvu. Ker pa kot pravi 
tigrovec ni sprejel partijske ideologije, so 
mu ti očitali povezavo s kapitalističnim 
zahodom in ga pahnili za zapahe. Obre-
menjen s fašizmom, nacizmom in komuni-
zmom je leta 1955 s pomočjo ročinjskega 
župnika in domačega tigrovca preko Kam-
breškega bežal najprej v Italijo, iz te v 

Tigrovstvo v srednjem Posočju 
Ob 90-letnici ustanovitve domoljubne organizacije TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka) so 
13. oktobra v župnišču v Kanalu sinovi in svojci tigrovcev v sodelovanju z dr. Miro Cen-
cič in Marjanom Terpinom predstavili in osvetlili delovanje tigrovcev v srednjem Posočju. 

Francijo in končno razbremenjen tiralice 
čez lužo v Ameriko, kjer si je ustvaril 
uspešno strokovno kariero. 

Na kratko je predstavil družinsko pove-
zavo s tigrovstvom in drugo resnico o 
Zagabrci Aldo Jerončič iz svojih Spomi-
nov.  

Organizatorji srečanja so prisotne v 
dvorani pozvali, da povedo vse, kar vejo 
o svojih prednikih, ki so se prvi v Evropi 
upirali fašizmu, saj o tem delu doline ra-
zen zapisov Stanka Žagarja nimamo dru-
gih podatkov. Dr. Cenčič je pojasnila, da 
imajo mogoče kaj podatkov v Pokrajin-
skem arhivu v Gorici. Predlagala je, da bi 
bilo dobro zapisati imena tigrovcev še po 
spominu svojcev. 

Organizatorji srečanja so se obvezali 
dopolniti seznam srednjesoških tigrovcev 
tako po spominu potomcev kot iz razpo-
ložljivih arhivskih zapisov. Dopolnjen sez-
nam srednjesoških domoljubov naj bi bil 
osnova tako za sestavo zahvalne spome-
nice kot za prihodnjo društveno organizi-
ranost in za navezave ter sodelovanje s 
partnerskimi združenji. 

Kdaj se je točno tigrovstvo začelo, bega 
tudi zgodovinarje. Dr. Branko Marušič pa 
je v Ajdovščini na slavnostni akademiji ob 
90-letnici ustanovitve te domoljubne 
organizacije, le nekaj dni po srečanju v 
Kanalu, poudaril, da je bilo tigrovstvo 
neizpodbitno središče primorskega upora 
proti okupatorju in je zato skrajni čas, da 
se njegovo delovanje umesti na pravo 
mesto zgodovinskega okvirja NOV. 

Nataša Jerončič  Marjan Terpin, avtor knjige Jekleno srce  

4. oktobra so učenci 7. razreda Osnov-
ne šole Solkan obiskali občino Kanal ob 
Soči in izvedli svoj tehnični dan v naši 
občini. Ogledali so si proizvodnjo podjetja 
Plastik SI Kanal in Črpalno hidroelektrar-
no Avče. Skupino 60 otrok je bilo treba 
razdeliti na dve skupini, zato smo v vme-
snem času, ko si je ena skupina ogledala 
proizvodnjo Plastika SI, drugi skupini 
predstavili občino Kanal ob Soči in njene 
posebnosti. Ker letos obeležujemo 100. 
obletnico konca prve svetovne vojne, je 
Zoran Šuligoj učencem predstavil svojo 
muzejsko zbirko na železniški postaji, ki 
jo sestavljajo orožje, osebni vojaški pred-
meti, vojni medicinski pripomočki, foto-
grafije, razglednice in arheološke najdbe. 

Nad obiskom so bili navdušeni, zato 
smo se zmenili, da bi bilo smiselno izvesti 
v občini tudi kulturni dan, glede na to, da 
ima občina bogato kulturno dediščino.  

Nika Testen, TIC Kanal  

Tehnični dan Osnovne šole Solkan v občini Kanal ob Soči 

Foto: Mojca Milone, OŠ Solkan  
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Najprej se vrnimo v lanski december, ko 
smo se zbrali v župnišču in izdelovali okra-
ske za okrasitev svoje lipe. Vse je bilo na-
rejeno iz odpadnih materialov (reciklaža). 
Stari CD-ploščki so se pokazali kot dobra 
zamisel, saj so podnevi, ko so se v rahlem 
vetriču lepo vrteli na vejah, v soncu poka-
zali ves svoj sijaj, ob prižigu lučk pa so 
ponesli v noč čarobne odseve daleč nao-
krog. Iz stiropora smo izdelali snežake in 
jih postavili na mize v šotoru, otroci so jih 
z veseljem porisali in pobarvali ter odnesli 
domov. Prižig božičnih lučk je postal že 
tradicionalen vaški praznik. Ker lučke pri-
žgejo otroci, jim vsako leto pripravimo 
igrico, s katero se malo pozabavajo in 
"pomatrajo", uspeh je zaslužen, lipa nas 
očara v svoji lepoti. Lanskoletna atrakcija 
so bile bakle, svetile so ob cesti proti cer-
kvi in še povečale pridih čarobnosti in 
prazničnosti. Vse skupaj je prava veselica, 
saj se sedaj, ko imamo ogrevan šotor, 
glasba, ples in prijetno druženje zavlečejo 
pozno v noč.  

Skupaj z družbo Salonit Anhovo d.d. 
smo organizirali Božično-novoletni pohod 
med vasmi. Ko se je znočilo, smo z Gore-
njega Polja krenili proti Močilam in Robi-
dnemu bregu, nadaljevali smo do Krste-
nic, kjer smo občudovali lepo okrašene 
hiše. Prijazni vaščani so nas pogostili in 
nam pokazali cerkev sv. Miklavža. Vrnili 
smo se na Gorenje Polje, kjer so nas v šo-
toru že čakali topel čaj in druge dobrote.  

Spomladi sredi marca pred veliko nočjo 
počistimo vas, letos smo šli skoraj do že-
lezniške postaje, nadaljevali po "mazutni" 

in krog zaključili v opuščeni vasi Skale. S 
cest pometemo pesek, ki je ostal od zime, 
očistimo plevel ob straneh, poberemo vse 
odpadke in vsaj za nekaj tednov je vas 
videti lepša.  

Konec maja poteka festival Muzikafest, 
ki ga organizira Pihalni orkester Salonit 
Anhovo. Letos smo imeli to čast, da nam 
je "na vasi" zaigral eden izmed najboljših 
pihalnih orkestrov pri nas, in sicer PO 
SVEA Zagorje. Njihov zares profesionalen 
nastop in dobro glasbo smo nagradili z 
odličnim golažem in pecivom, ki so ga 
spekle naše gospodinje. Prireditev smo 
izkoristili še za obeležitev 140-letnice 

osnovne šole na Gorenjem Polju. Robert 
Devetak, mladi zgodovinar iz Ročinja, 
nam je pripravil predavanje in povedal 
veliko o zgodovini ter o veselih, smešnih 

"Kaj dogaja" na Gorenjem Polju 
Že dolgo se nismo oglasili, kar pa ne pomeni, da se na Gorenjem Polju "nč ne dogaja". 
Sedaj ko se leto bliža koncu in se vsepovsod delajo obračuni za minulo leto, smo se 
tudi mi ozrli nazaj in se spomnili, kaj vse smo počeli in kaj vse bi še lahko storili.  

dogodkih iz tistih dni. Našemu vabilu se 
je z veseljem odzvalo nekaj ljudi, ki so kot 
zadnji leta 1954 še obiskovali osnovno 
šolo na Gorenjem Polju, in z nami delilo 
lepe spomine.  

Obnovitvena dela pri vaškem koritu so 
potekala vse leto. Ko eden ali dva najdeta 
nekaj uric časa, se ob koritu zaslišijo zvoki 
strojev in orodja. Vse delo poteka na pro-
stovoljni bazi. Predvsem za otroke so bile 
vedno pravi izziv "kaverne" na drugi stra-
ni potoka in sedaj se do njih že lahko pri-
de po lični brvi. Okrog korita so v polkro-
gu postavljeni tlakovci in celoten prostor 
že dobiva dokončne obrise. Dela je še 
precej, a upamo, da bomo vse lahko v 
naslednjem letu povabili na odprtje tega 
prostora.  

Marta Bitežnik  

Lanskoletna atrakcija so bile bakle, ki so sveti-
le ob cesti proti cerkvi in še povečale pridih 

čarobnosti in prazničnosti. Foto: Marko Maffi  

Obnovitvenih del pri vaškem koritu je še precej, a upamo, da bomo vse lahko v naslednjem letu povabi-
li na odprtje tega prostora. Foto: Marko Maffi  
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Mednarodna konferenca v Srbiji 
V Stari Pazovi v Srbiji je 3. novembra 2017 v organizaciji Centra za 

socialno delo Stara Pazova, Komore za socialno zaščito iz Beograda in 
Pokrajinskega zavoda za socialno zaščito iz Novega Sada potekala ena 
večjih mednarodnih konferenc "Izzivi in možnosti" na področju social-
nega varstva. Občina Kanal ob Soči je bila povabljena na konferenco 
kot pomembna institucija meddržavnega sodelovanja na omenjenem 
področju ter učinkovitega sodelovanja glede poprojektnih dejavnosti 
projekta Net-Age. Predstavniki in predavatelji iz Slovenije, Republike 
Srbske, Črne gore, Makedonije in Srbije so izmenjali znanja, izkušnje 
ter predstavili različno tematiko in problematiko. Beseda je tekla o 
demografiji, delu centrov za socialno delo, vlogi lokalnih oblasti na 
vseh področjih socialnega varstva ter možnostih medsebojnega sode-
lovanja v prihodnosti. 

Klara Golja  

V sredo, 18. oktobra, ob 9. uri smo se 
pred Osnovno šolo Kanal zbrali otroci 
vrtca Kanal z vzgojiteljicami, starši in stari 
starši ter člani Društva upokojencev Ka-
nal. Medgeneracijski pohod z vrtcem Ka-
nal je že tradicionalen. Letos se je na son-
čen jesenski dan zbralo lepo število udele-

žencev, največje v zadnjih letih – približno 
100. Za razliko od preteklih let smo letos 
šli po malo spremenjeni (malo daljši, a 
manj prometni) poti vsi udeleženci do 
naselja Pečno, naprej navzgor skozi Park 
Pečno, do kapelice pa smo pot nadaljevali 
samo Oranžni in Mavrični škratje z vzgoji-

Medgeneracijski pohod z vrtcem 
Društvo upokojencev Kanal se je tudi letos vključilo v dejavnosti projekta Simbioza gi-
ba. Simbioza giba je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja, rekreacije, 
športa, telesne kulture in medgeneracijskega sodelovanja po celi Sloveniji. 

teljicami ter drugi odrasli udeleženci po-
hoda. 

Na cilju, kjer je bilo res prijetno toplo, 
smo se malo odpočili, poklepetali in 
okrepčali ter naužili toplih sončnih žarkov 
in lepih razgledov. Otroci so nam zapeli in 
se nam zahvalili za našo udeležbo. Ob 
vrnitvi navzdol smo uživali v šumenju 
odpadlega listja pod svojimi nogami. 

Na svidenje prihodnje leto! 

Marija Marinič, 

foto: Nevenka Skrt  

76. obletnica ustanovnega 
zbora OF za Kanalsko območje 
V soboto, 25. novembra, je bila v Domu veteranov voj-
ne za Slovenijo na Kambreškem slovesnost v počasti-
tev 76. obletnice ustanovnega zbora OF slovenskega 
naroda za Kanalsko območje, ki je bil 25. novembra 
1941 v zaselku Kračice. 

Proslavo je, ob prazniku Krajevne skupnosti Kanal, 
organizirala KS Kanal v sodelovanju z Združenjem bor-
cev za vrednote NOB Krajevna organizacija Kanal ter 
Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo 
Kanal. V kulturnem programu so sodelovali Moški pev-
ski zbor Kazimir Nanut, učenci OŠ Kanal ter Marjetka 
Popovski iz Izole. Najprej je udeležence pozdravil pred-
sednik KS Kanal Ivan Križnič, ki je podelil tudi tri knjižne 
nagrade, za njim pa še podžupan občine Kanal ob Soči 
Marko Bucik. Slavnostni govornik je bil Miloš Lozič, 
podpredsednik Območnega združenja borcev za vre-
dnote NOB Nova Gorica. Med prireditvijo so odnesli 
venec k spomeniku na Kračicah. Kljub slabemu vremenu 
se je na proslavi na Kambreškem zbralo približno sto 
udeležencev. Po končani proslavi je sledilo družabno 
srečanje. 

Klelija Dolenc  
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V prvem delu prireditve se je predsednik 
KS Kanal Ivan Križnič zahvalil vsem, ki na 
različne načine ustvarjajo kraj in življenje v 
kraju delajo lepše in boljše. To se vidi tudi 
v tem, da nas obišče vedno več turistov. 
Naša dolžnost je, da ohranimo Soško doli-
no lepo in čisto tudi našim otrokom in 
prihodnjim rodovom. Pohvalil je delo Sve-
ta KS Kanal, ki deluje zelo enotno in dobro 
sodeluje z občino. Opozoril je, da moramo 
biti čim dejavnejši, kot so bili pred 150 leti, 
ko je bila ustanovljena kanalska čitalnica. 
Za zaključek nagovora je uporabil besede 
ekologa Antona Komata: "Premakni se, da 
te ne premaknejo drugi." 

V nadaljevanju prireditve sta predsednik 
in tajnica KS Valentina Dugar podelila pri-
znanja zaslužnim krajanom. Prejeli so jih 
Bruno Pavšič za požrtvovalno delo v gasil-
skem društvu, Vanja Cotič za delo v Turi-
stičnem društvu Kanal, ki ga vodi že dvaj-
set let, Andi Simčič za ohranjanje družab-
nega življenja v domačem kraju, Diana 
Breščak za pomoč pri organizaciji in vode-
nju financ različnih društev in Samo Šuli-
goj, ki je kot predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva Kanal organiziral števil-
ne dejavnosti v KS Kanal.  

Turistično društvo Kanal je bilo organiza-
tor drugega dela prireditve, nastopov pev-

Skupni praznik KS Kanal in pevcev kanalske 
občine 
V skupni organizaciji Krajevne skupnosti Kanal in Turističnega društva Kanal se je v 
soboto, 25. novembra, v večnamenski dvorani Osnovne šole Kanal odvijala prireditev, 
ki je združevala dva dogodka – praznik KS Kanal in nastope pevskih zborov, ki delujejo 
na območju kanalske občine. 

skih zborov naše občine. Prisluhnili smo 
ubranemu petju tako ljudskih kot sodob-
nejših pesmi. Predstavila se je večina pev-
skih sestavov naše občine, ki so zapeli po 
tri pesmi iz svojega repertoarja. Slišali 
smo kar tri pevske zbore, ki delujejo na 
OŠ Kanal, in sicer najmlajše pevce iz ka-
nalskega vrtca pod vodstvom Majde 
Kralj, ki jih je ob klavirju spremljala Va-
lentina Dugar, ter Otroški pevski zbor OŠ 
Kanal in Ženski pevski OŠ Kanal, ki ju vodi 
Mojca Jerončič. Za klavirsko spremljavo 
pevcev in pevk kanalske šole je poskrbela 
Mirjam Furlan. Pod vodstvom Klemna 
Nanuta so zapeli pevci Moškega pevske-
ga zbora Kazimir Nanut, s tremi pesmimi 
so se predstavile tudi pevke vokalne sku-
pine Liška dekleta s pevovodkinjo Meto-
do Humar. V zadnjem delu prireditve 
smo slišali pevski zbor naše občine z naj-
daljšim delovanjem, deluje namreč že od 
leta 1977. Mešani pevski zbor Jože Srebr-
nič, z nastopom katerega se je zaključila 
prireditev, že vsa leta vodi Adela Jeron-
čič. 

Povezovalec prireditve Primož Božič, ki 
je prireditev odlično vodil, je po koncu 
nastopov obiskovalce pozval, da darujejo 
prostovoljne prispevke za šolski sklad OŠ 
Kanal, zbrana sredstva bodo tako v po-
moč socialno šibkim otrokom. Povabil je 
nastopajoče in vse obiskovalce na ogled 
razstave, ki so jo pripravili na OŠ Kanal v 
okviru projekta Od vode do arhitekture. 
Skupina mladih likovnikov je idiliko okolja 
izkoristila za prostor umetniškega ustvar-
janja, pri čemer sta nastala kip boga Nep-
tuna in zbirka akvarelov, ki so jo poime-
novali V vodnem zrcalu.  

Po končani prireditvi so bili vsi obisko-
valci povabljeni na kratko druženje v pro-
store Društva upokojencev Kanal.  

Irena Hočevar Križnič  

Po prejemu priznanj KS Kanal so nagrajence nagradili z aplavzom. Povezovalec prireditve Primož 
Božič (skrajno levo), ki je prireditev odlično vodil, je obiskovalce pozval, da darujejo prostovoljne 

prispevke za šolski sklad, in jih povabil na razstavo v prostore OŠ Kanal. Foto: Maja Križnič 

Foto: Maja Križnič 
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Turnir 3 + 1 v Levpi 
ŠKT Društvo Levpa in KMN Lutke smo 
letos že šestnajstič organizirali turnir. Na 
prelep in sončen konec tedna se je letos 
zbralo žal majhno število ekip. Na turnir 
se je prijavilo samo 6 ekip. 

Turnir smo razdelili v 2 skupini, ki sta 
igrali v soboto popoldne z napredovanjem 
prvih dveh v skupini v polfinale. V naslednji 
krog so napredovale ekipe: Lutke, Sola 
Lom, TD Kuk Ravne-Bate in Universal. 

Prva polfinalna tekma se je odvijala med 
večnimi rivali Lutke in Sola Lom. Ampak ta 

dvoboj je suvereno pripadel domačinom iz 
Levpe z rezultatom 3 : 1. Druga polfinalna 
tekma se je odvijala med kobariško ekipo 
Universal in ekipo, združeno iz treh krajev 
TD Kuk Raven-Bate, ki so jo odločile zadnje 
minute srečanja, kjer je po samostojni ak-
ciji zadel Sašo Jerkič in svojo ekipo pope-
ljal v finale z rezultatom 4 : 3.  

Za tretje mesto med ekipama Sola Lom 
in Universal so se odvijali kazenski streli, 
ekipi sta bili zelo izenačeni, ampak je ekipa 
iz Loma z izkušnjami in mirnejšimi živci 
premagala mlado ekipo iz Kobarida z re-
zultatom 7 : 6. V finalu so člani ekipe Lutke 

pravzaprav nadigrali rivale TD Kuk, saj so 
že v uvodnih minutah zadeli prvi zadetek 
in tako lažje zadihali, pred koncem prvega 
polčasa pa je padel še drugi zadetek in 
tako sta ekipi šli na odmor z razliko 2 : 0 v 
korist domačinom. Po polčasu se je začel 
pritisk ekipe iz Raven. Precej mlajša zased-
ba Lutk pa se ni utrudila in so tako iz proti-
napada zabili še zadnji gol ter finale pripe-
ljali mirno do konca z rezultatom 3 : 0 za 
ekipo Lutke. S tem so zmagali domači tur-
nir. 

Besedilo in fotografija: Boštjan Bavdaž  

Društvo OZA – društvo obolelih 
zaradi azbesta 

Spoštovani občani in 
člani Društva obolelih 
zaradi azbesta! 

Konec poletja se je Društvo OZA poslovi-
lo od predsednika društva in častnega 
občana Občine Kanal ob Soči Radivoja 
Veluščka. Radivoj je društvo zavzeto in 
požrtvovalno vodil 20 let. Pod njegovim 
predsedovanjem je bil društvu podeljen 
status društva posebnega družbenega 
pomena na področju zdravstva. Tudi sam 
je izkusil težko bolezen, za katero ni niko-
gar krivil. Svoje izkušnje je delil z drugimi. 
Za seboj je pustil odprta vsa vrata pri raz-
ličnih ustanovah in institucijah širom Slo-
venije. Za vsakogar je našel primerno be-
sedo.  

V društvu se zavedamo, da je zelo po-
membno, da se 20-letno delo, ki ga je za 
seboj pustil Radivoj Velušček, ne prekine, 
zato smo sklenili, da bom do prvega red-
nega občnega zbora spomladi prevzel 
vodenje član društva Hasib Brdar. Moji 
podatki za stik so: Ulica talcev 12, 5210 
Deskle, tel. št.: 031 379 352. Ker sem zapo-
slen, me boste najlažje dobili, če me pokli-
čete vsak dan po 18. uri (lahko tudi v nede-
ljo ali na praznik).  

V primeru poslabšanja bolezni vam želim 
pojasniti naslednje: 

 Za bolezen, ki je uradno potrjena, je treba 
pridobiti nove izvide CT-ja in citološkega 
odvzema tkiva. Vso dokumentacijo je 
treba poslati na naslov: UKC Ljubljana – 
Klinični inštitut za medicino dela, Interdi-
sciplinarna skupina strokovnjakov za veri-
fikacijo poklicne bolezni zaradi izpostav-
ljenosti azbestu, Poljanski nasip 58, 1000 
Ljubljana. 

 Če ste dobili prvič zavrnjeno verifikacijo in 
ste delali v podjetju Salonit Anhovo, d.d., 
imate pravico za uveljavljanje odškodni-
ne. 

 Če še nimate priznane ali zavrnjene doku-
mentacije, se morate oglasiti pri zdravni-
kih medicine dela in narediti ekspertizo.  

 Pri poslabšanju bolezni imate pravico, da 
od svojega osebnega zdravnika zahtevate 
pregled na Golniku ali v Kliničnem centru 
v Ljubljani.  

 
Spoštovani azbestni bolniki! 
Osnovni namen tega obvestila je, da 

vam sporočim, da bo društvo še naprej 
nadaljevalo vse začete dejavnosti, kot so 
telesna vadba, pomoč obolelim pri poslab-
šanju bolezni, pomoč pri pravočasni vloži-
tvi odškodninskih zahtevkov ter drugi 
nasveti pri urejanju medicinske dokumen-
tacije. Kot humanitarno društvo vam za-
gotavljamo, da bodo vaši podatki ostali 
tajni. Zavzemal se bom za aktivno delova-
nje društva in zagotavljal socialno varnost 
ljudi, ki so bili izpostavljeni azbestu. 

Naj vam ob koncu zaželim vesel božič 
ter srečno in zdravo novo leto 2018. 

Hasib Brdar  

Hasib Brdar  
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Udeležba je bila v skladu z vremenom 
manjša, a še vedno presenetljivo visoka. 
Pot pod noge je ubralo kar 15 pogumnih 
pohodnikov, starih med 4 in več kot 80 
let. Letošnjo traso smo zasnovali po drugi 
poti, saj je namen tematskega Pohoda po 
poteh starovercev spoznavanje starih, veči-
noma pozabljenih pešpoti v naši občini. 
Izhodišče je bilo na taborniškem prostoru 
v Desklah, ciljna točka pa Počivalo pod 
Jelenkom. Na poti smo se ustavili na toč-
kah, ki jih Pavle Medvešček omenja v knji-
gi Iz nevidne strani neba. Iz vasi smo kre-
nili preko Zaklanca čez kamnolom Lastiv-
nica in prvi postanek naredili nad Perun-
kom, kjer je nekoč stalo v polkrogu s kam-
ni obdano stoletno drevo, uničeno v 1. 
svetovni vojni. Pot nas je nato vodila čez 
kamnolom mimo Belnovega, kjer naj bi po 
izročilu bivala zdravilca, puščavnika. Za 
zdravljenje sta poleg gobe d'blovke, ki 
raste na bukvi, uporabljala zdravilno vo-
do, ki sta jo vsak do svoje hiše speljala 
prav iz Počivala, naše osrednje točke po-
hoda. Tu smo se okrepčali z domačo sala-
mo in "drnulcom" ter dobili dodatno ener-
gijo za nadaljevanje poti. Iz varnostnih 
razlogov smo pot nadaljevali po stari voja-
ški cesti in nato preko grebena Krojnik do 
taborniškega prostora. 

Tu nas je tudi letos pričakal Pavle Med-
vešček - Klančar, s katerim smo prijetno 
poklepetali. Največ vprašanj je bilo pove-

zanih prav s skrivnostnim močeradovcem. 
Po dobrih 14 kilometrih smo bili že kar 
lačni, za kar je z odličnim divjačinskim go-
lažem in polento poskrbel Vili iz Ošterije 
Ložice.  

Ob zanimivi trasi je za dodatno popestri-
tev programa poskrbela tudi narava sa-
ma. Poleg dežja, toče in strele, ki je udari-
la manj kot kilometer proč, nas je ob pri-
hodu na taborniški prostor obsijalo sonce. 
Da nam korak ni bil pretežak, pa so poskr-
bele tudi številne gobe dežnikarice, ki so 
rasle ob poti.  

Manca Vinazza  

TD Korada Deskle - Anhovo 

2. Pohod po poteh starovercev 
Zadnje priprave na pohod so potekale v izrazito deževnem vremenu. Padlo je toliko 
dežja kot že dolgo ne. Kljub temu smo se v Turističnem društvu Korada Deskle - Anho-
vo odločili, da drugi Pohod po poteh starovercev izpeljemo ne glede na vremenske 
razmere.  

Veselje ob prvem dežniku. Foto: Valter Reščič  

Prva ploha. Foto: Valter Reščič  
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TD Kolovrat Lig 

Praznik kostanja v Ligu 
V nedeljo, 15. oktobra, je Turistično društvo Kolovrat Lig priredilo že 48. Praznik kosta-

nja. Sončna in topla nedelja je v Lig privabila veliko število obiskovalcev, ki so si lahko 
ogledali pester in zanimiv program ter se naužili kostanja in drugih lokalnih dobrot. V 
programu so s pesmijo in igro sodelovali liški otroci, Primož Forte kot Gušto iz Štorije ter 
člani Gledališkega društva Kontrada Kanal. V preizkušanju sreče na tomboli so dobitniki 
prejeli lepe denarne nagrade in nagrade v materialu. Na stojnicah so obiskovalci lahko 
izbirali med različnimi proizvodi lokalnih pridelovalcev predvsem iz občine Kanal ob So-
či. Domače gospodinje so ponujale pecivo iz kostanja in marijaceljski kolač. Med vsem 
dogajanjem je bila v šoli na ogled razstava slikarskih del slikarja Adriana Velussija, na 
kateri je svoje delo predstavljal kar slikar sam. V poznem popoldnevu so se obiskovalci 
ogreli s plesom ob zvokih ansambla Mladi Dolenjci in v njem vztrajali do poznih nočnih 
ur.  

M. H.  

Foto: Gabrijel Humar  

Prvo strelsko tekmovanje v treh 
disciplinah na strelišču v Ajbi  

Lovska družina Kanal je na strelišču v Ajbi 
v soboto, 23. septembra, organizirala in 
uspešno izvedla prvo strelsko tekmovanje 
OZUL-a, Območnega združenja upravljavk 
lovišč zahodnega visokokraškega področja, 
ki zajema področje od Idrije, Goriških brd 
do Postojne. Udeležilo se ga je 17 lovskih 
družin oziroma kar 79 članov, za katere je 
bilo tekmovanje tudi priložnost za srečanje 
in izmenjavo izkušenj. Strelišče, na katerem 
so tekmovali v vseh treh lovskih disciplinah 
istočasno, je bilo za tekmovanje treba ure-
diti in pregledati delovanje vseh potrebnih 
naprav za varno izvedbo strelskega tekmo-
vanja. Tekmovanje v streljanju na bežečega 
merjasca, na glinaste golobe in v tarčo sr-
njak (gams) so lovci LD Kanal organizirali s 
pomočjo štirih strelskih sodnikov. Po koncu 
tekmovanja so razglasili rezultate in ugo-
tavljali, da so bili tekmovalci zelo uspešni in 
izenačeni, kar kaže na njihovo dobro pri-
pravljenost. Najbolje so se izkazali pred-
stavniki LD Trnovski gozd in LD Javornik.  

Trud organizatorjev je bil poplačan, kajti 
udeleženci tekmovanja so bili z organizacijo 
in izvedbo zelo zadovoljni, na zadnji seji 
Izvršnega odbora OZUL-a so sprejeli sklep, 
da postane tekmovanje tradicionalno. Za-
hvala gre še posebej gospodarju LD Kanal 

Lovska družina Kanal 
v zadnjem času zelo 
dejavna 
LD Kanal, katere starešina je Milivoj Hle-
de, se v zadnjem času dejavno vključuje v 
povezovanje lovskih družin širšega ob-
močja in prenovo svojih objektov. Orga-
nizirali so Prvo strelsko tekmovanje 
OZUL ZVK LUO, prenovili lovski dom na 
Srednjem, objekt na strelišču v Ajbi, 
načrtujejo tudi premestitev hladilnice 
divjadi iz središča Kanala v Ajbo.  
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Vasji Berniku, vsemu strokovnemu osebju 
in organizatorjem za vse ure vloženega dela 
in donatorjem, ki so s finančno pomočjo 
tekmovanje omogočili. To so: Nimrod, Obči-
na Kanal ob Soči, KS Kanal, Zavarovalnica 
AS, Davidov hram, Briški vinarji Mavrič, 
mesnica De Carnis, trgovina BOCK in trgovi-
na Koptex.  

 
Prenova objektov in načrti LD 
Kanal  

LD Kanal je v zadnjem času poleg izvedbe 
tekmovanja, rednega vzdrževanja gozdnih 
poti in čiščenja zapuščenih parcel v različnih 

predelih lovišč veliko sredstev vložila v pre-
novo Lovskega doma na Srednjem in streli-
šča v Ajbi. V lovski koči so popolnoma pre-
novili kuhinjo in postavili nove mize in klopi, 
objektu na strelišču v Ajbi pa so zamenjali 
kritino, ki je bila doslej azbestcementna, 
uredili sanitarno vodo, razsvetljavo in zame-
njali dotrajane mize in klopi. Oba objekta 
lovci oddajajo v najem za razna praznova-
nja, vse informacije glede najema lahko 
dobite pri Alanu Skrtu, če pokličete na tele-
fonsko številko 068 155 132.  

LD Kanal namerava v bližnji prihodnosti 
zgraditi nove prostore za hladilnico in pre-
glednico divjadi. Že dolgo ugotavljajo, da 
hladilnica, ki so jo doslej uporabljali v sredi-
šču Kanala, iz etičnih razlogov ni na ustrezni 
lokaciji, kajti odstreljenih živali ni primerno 
dovažati v središče naselja. Nove prostore 
nameravajo zgraditi v Ajbi, odmaknene od 
naselja, pred gradnjo pa je treba dopolniti 
občinske prostorske načrte.  

V mesecu novembru načrtujejo še en večji 
dogodek. V sklopu prireditev, posvečenih 
evropski kulturni dediščini, bodo prikazali 
lovske šege in navade pri nas. K sodelova-
nju bodo povabili predavatelja, strokovnja-
ka Edija Krašno, hkrati nameravajo pripravi-
ti razstavo živali, ki jih najdemo v svojih goz-
dovih.  

Irena Hočevar Križnič  

Udeleženci strelskega prvenstva. Foto: arhiv LD Kanal  

Foto: Ivan Križnič  
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Taborniki rodu Odporne želve  

Dan igrač 
Taborniki smo v tednu otroka priredili 

dan igrač – menjavo rabljenih igrač. Odziv 
je bil za prvič dober. Igrače so dobile no-
ve radovedne lastnike, željne igre. Osta-
nek igrač smo podarili v dobrodelne na-
mene. 

Maja Kodelja Cencič  

Jesenovanje taborni-
kov 

Taborniki smo bili 11. in 12. novembra na 
jesenovanju v lovski koči na Srednjem. 
GG-ji so za kočo delali kurišče in kres, 
klopce ter druge pionirske objekte. Sta-
rejši MČ-ji so obiskali muzej v Lukčevi hiši. 
Gospa Jožica jim je predstavila zbirko in 
povedala zanimive zgodbe. Zakurili so v 
ognjišču in dobili odlično malico. Najmlaj-
še in starejše otroke je pri koči obiskal 
lovec. Povedal je, kaj vse lovci počnejo, 
pokazal različne trofeje živali in rogovja 
pa tudi pravilno uporabo orožja. Delali 
smo različne bivake, se učili delati vozle 
in uporabljati šotorko, imeli lov na lisi-
co ... Igrali smo se napad na tabor, odšli 
na nočni tek, peli ob tabornem ognju, 
imeli kviz in gledali film. Dobro smo se 
imeli, dobro jedli in komaj čakamo na 
nove dogodivščine. 
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Taborniki v Soča fun 
parku 

V soboto, 14. oktobra, smo vsi željni 
avanture taborniki odšli v Soča fun park v 
Solkan. V park so nas odpeljali z raftom. 
Vsi smo dobili varnostne pasove z varova-
li. Razdelili so nas v dve skupini. Mlajši  
MČ-ji so šli na manjšo, oranžno progo. 
Starejši GG-ji in PP-ji pa smo se podali na 
višje in zahtevnejše proge. Najpogumnej-
ši smo se na koncu spustili z ziplinom, 
preostali pa so se čez Sočo zopet zapeljali 
z raftom. Imeli smo se krasno. 
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PD Valentin Stanič Kanal 

Srečanje planincev 
pod Ježo 

Čudovit sončen dan, kot nalašč za prije-
ten jesenski izlet. Avtobus zaseden do 
zadnjega sedeža pa še spremljajoči avto-
mobili za njim. Razpoloženje na višku. Ta-
ko bi lahko sintetično označili start nedelj-
skega izleta tržaških planincev na Kolo-
vrat. Med potjo so se sicer začele gostiti 
megle po kotlinah. A ko se je avtobus 
vzpenjal iz Ročinja proti Kambreškem, so 
se megle razkadile, odprl se je razgled na 
bližnje vrhove in sonce je ožarilo v zlato 
rumene barve odete gozdove. 

Na sedlu Ježe, kjer ima PD Valentin Sta-
nič iz Kanala svojo kočo, so tržaške planin-
ce pričakali člani domačega društva, da bi 

se skupaj podali na pohod. Po pozdravih 
so se pohodniki razdelili v dve skupini. Pod 
vodstvom tamkajšnjih vodičev se je prva 
skupina podala na strmo gozdno pot, ki se 
že pri koči začne vzpenjati na 949 m visok 
vrh Ježo. Po robu so nato nadaljevali turo 
do sedla Solarije, se povzpeli na greben 
Kolovrata in se zaustavili ob ostalinah ob-
sežnega obrambnega sistema, ki ga je 
med vojno zgradila italijanska vojska. Na 
vrhu, točneje Na gradu, so se odpočili in se 
naužili razkošnega razgleda na vršace Julij-
cev in na Furlansko nižino na drugi strani. 
Čudovite jesenske barve so nudile poho-
dnikom še poseben užitek. Sestopili so na 
drugo stran, po Poti miru so se spustili do 
zaselka Brieg oz. Klobučarji (Clobuzzaro) 
in do izvirov Idrije, kjer je nekoč potekala 
državna meja. Z vzponom do izhodiščne 
točke so zaključili prijetno krožno turo. 

Druga skupina je pot do Solarij nadalje-
vala z avtobusom. Tam pa se je v sprem-
stvu vodičev sprehodila po obsežnem gre-
benu Kolovrata, spoznavala bridko zgodo-
vino teh krajev in uživala ob enkratnih raz-
gledih. Ob zaključku pohodov sta se skupi-
ni združili pri koči pod Ježo, kjer so se po-
hodniki okrepčali s čajem in toplo enolonč-
nico. Na sončni terasi koče se je kmalu 
ustvarilo prijetno, prijateljsko vzdušje. 
Veseli, polni lepih občutkov in obogateni 
za nova spoznanja so se tržaški planinci 
vračali proti domu. Za uspeh izleta gre 
zahvala predvsem požrtvovalnim članom 
PD Valentin Stanič, ki so vodili skupini in 
poskrbeli za topel obrok, pa tudi Bernardu 
za koordinacijo projekta.  

S. P. in D. T.  
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DU Deskle - Anhovo 

Izlet na Notranjsko 
Konec oktobra smo se člani Društva 

upokojencev Deskle - Anhovo odpravili na 
izlet na Notranjsko. Ogledali smo si kraške 
znamenitosti te pokrajine, med katerimi 
vsekakor izstopata Rakov Škocjan in Cer-
kniško jezero. 

Prijazna vodička, gospa Marija Turk, nas 
je peš popeljala do Velikega in Malega 
naravnega mosta, ki sta v preteklosti na-
stala s podorom stropa ogromne kraške 
jame. Nato smo z avtobusom spremljali 
tok reke Rak, ki po približno dveh kilome-
trih ponikne in se v podzemlju združi z 
reko Pivko.  

V vasici Zelše smo se povzpeli na griček, 
na katerem stoji cerkvica svetega Volben-
ka iz renesančnega obdobja (14. do 16. 
stoletje). Njena posebnost je, da ima ladjo 
v obliki triperesne deteljice. Zaradi izredne 
akustičnosti v njej pogosto prirejajo kon-
certe znanih glasbenikov in pevskih zbo-
rov. 

Med potjo smo si ob izčrpni razlagi 
gospe Marije ogledali in spoznali značilno-
sti presihajočega Cerkniškega jezera, ki je 
imelo zaradi nedavnega deževja kar nekaj 
vode. Prav gotovo pa sta bila najzanimi-
vejša ogled Muzeja Cerkniškega jezera z 
živo maketo jezera in multivizijski prikaz 
jezera v vseh letnih časih. Na maketi nam 
je gospod Vekoslav Hube, ki je muzej tudi 
uredil, nazorno in obenem hudomušno 

prikazal, kako se jezero ob zadostnem 
deževju polni in kako voda odteka skozi 
požiralnike ob sušnem obdobju. Zanimiv 
je bil tudi prikaz izdelave čolnov drevakov, 
ki so jih nekoč domačini uporabljali za pre-
voze po jezeru in so bili prvotno izdelani iz 
enega samega debla. 

Potepanje po Notranjski smo zaključili 
na Gradu Snežnik v Loški dolini. Grad, ki 
izvira iz 12. stoletja, je današnjo podobo 
dobil v drugi polovici 19. stoletja. Ob kon-

cu 19. stoletja je na grajski pristavi delova-
la prva gozdarska šola na Slovenskem, saj 
se v bližini razprostirajo nepregledni snež-
niški gozdovi. Po drugi svetovni vojni je bil 
grad nacionaliziran in se je uporabljal v 
protokolarne namene. Od leta 1983 je 
odprt za javne oglede.  

Zadovoljni in polni novih vtisov smo se 
proti večeru vrnili domov.  

Besedilo in fotografija: Majda Rejec 

Martinovanje Pri Tinci  
Že dolgo velja rek, da "sveti Martin 

naredi iz mošta vin". V medgeneracij-
skem centru "Pri Tinci" se nas je zbralo 
več kot dvajset, predvsem starejših, ki 
smo si zaželeli malo druženja in zabave 
ob pokušanju mladega vina. 

Letošnje martinovanje je potekalo brez 
ocenjevanja in nagrajevanja doma pride-
lanih vin. Smo jih pa seveda pokusili in 
bili nad nekaterimi res navdušeni. Praz-
novanje smo začeli zgodaj, že ob sedem-
najstih. Mize so se šibile pod dobrotami, 
ki so jih napekle pridne ženske roke. 
Manjkala nista niti ocvirkovka in sveže 
pečen kostanj, ki se k mlademu vinu vse-
kakor odlično poda. Ko smo se podprli z 
dobrotami in pristno domačo kapljico, 
sta sledila ples in pripovedovanje šal, le 
resne teme smo odrinili v ozadje. Zabava 
se je, kot se na martinovo spodobi, za-
vlekla do poznih večernih ur. 

M. R.  Tako smo nazdravili z mladim doma pridelanim vinom. Foto: Majda Rejec  
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V znak pomena tega priznanja in v za-
hvalo prostovoljcem je UO društva organi-
ziral srečanje vseh prostovoljcev društva. 
Delo, ki ga opravljajo prostovoljci v pro-
jektu Starejši za starejše, ima zelo širok in 
pomemben družbenokoristen učinek. 
Projekt Starejši za starejše je humanitarni 
program in predstavlja izjemen primer 
dobre prakse, ko starejši pomagajo starej-
šim za boljšo kakovost življenja doma.  

Pomen in vsebino tega projekta so pre-
poznali tudi naši pokrovitelji. Povabilu na 
srečanje so se prijazno odzvali župan in 
podžupan občine Kanal, predsednik in 
član uprave družbe Salonit Anhovo, pred-
sednik PZDU Severne Primorske in pokra-

jinska koordinatorka projekta za severno 
Primorsko.  

V pozdravnem govoru je predsednik 
društva predstavil glavne dejavnosti v 
delovanju društva, zlasti najpomembnejše 
v tem letu: organizacijo športnih iger, pro-
jekt NET-AGE, izlete in medgeneracijsko 
sodelovanje z osnovno šolo in vrtcem 
Kanal.  

Župan občine je poudaril, da je šele se-
daj Evropa prepoznala pomen tega pro-
jekta, medtem ko je on že na samem za-
četku v tem projektu videl pomemben 
način pristopa k starejšim. Te dejavnosti 
niso preproste, potrebne je veliko psihič-
ne moči in pravilno usmerjene energije. 

DU Kanal 

Zahvala in priznanje prostovoljcem 
V Evropskem parlamentu v Bruslju je 11. oktobra 2017 potekala slovesna podelitev pre-
stižne nagrade državljan Evrope za leto 2017, ki jo je iz Slovenije prejel prostovoljski 
program Starejši za starejše, ki ga usklajuje Zveza društev upokojencev Slovenije. 

Da je to težko, kaže dejstvo, da nekatera 
društva sploh ne pristopijo k projektu 
oziroma v projektu ne vztrajajo.  

Predsednik uprave Salonita je vsem 
čestital in poudaril, da je ponosen, da 
dela v okolju, kjer je prostovoljstvo tako 
močno razvito. Družba Salonit podpira 
(in bo tudi v prihodnje) te dejavnosti v 
občini. Pomembno je, da vsi združujemo 
prostovoljstvo in pozitivizem. V znak 
podpore je član uprave Salonita v imenu 
družbe društvu podaril ček za 600 EUR in 
zaželel še mnogo poguma za naprej.  

Predsednik PZDU se je zahvalil društvu 
za pomoč pri organiziranju nekaterih do-
godkov na ravni PZDU. Na kratko je pred-
stavil dejavnosti ZDUS-a v tem letu. Po-
krajinska koordinatorka tega programa 
za severno Primorsko je izrazila presene-
čenje, kako je ta projekt cenjen v občini 
Kanal in pri pokroviteljih. Zahvalila se je 
vsem prostovoljcem in zaželela dobro 
delo in sodelovanje tudi v prihodnje. Vsi 
prostovoljci in pokrovitelji so prejeli kopi-
jo priznanja, ki ga je ZDUS prejel v Bruslju. 

Zadovoljni smo, da pokrovitelji prepoz-
najo naše delo in dobre strani projekta. 
Mi se bomo še naprej trudili, da vrnemo 
družbi vsaj malo tega, kar od nje prejme-
mo. S svojo udeležbo na našem srečanju 
so potrdili, kako nas cenijo in spoštujejo, 
in nam dali energijo ter moralno podprli 
naše delovanje. Še posebej pa zahvala 
vsem pokroviteljem za prejete donacije, 
zlasti Občini Kanal, družbi Salonit Anhovo 
in Komunali Nova Gorica. 

Marija Marinič 

Foto: Borut Jurca  
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DU Kanal 

Razstava ročnih del 
V počastitev dneva starejših je Društvo 

upokojencev Kanal tudi letos v Gostišču 
Križnič pripravilo razstavo ročnih del. 
Prisotne so pozdravili predsednik druš-
tva upokojencev Franc Komac, podžu-
pan občine Kanal Marko Bucik in ravna-
teljica Osnovne šole Kanal Milka Zimic. 
Pester kulturni program so pripravili 
učenci osnovne šole. Razstavljeni so bili 
izdelki klekljanja, kvačkanja, pletenja in 
slikarska dela. Svoje izdelke so razstavili 
tudi učenci osnovne šole in škratje iz vrt-
ca Kanal. Cvetlični aranžmaji iz zelišč ter 
buče velikanke so nas spomnili na darove 
narave in lepoto jeseni. 

Iskrene čestitke razstavljavcem in hvala 
vsem, ki ste si vzeli čas in si razstavo 
ogledali. Hvala tudi za spodbudne bese-
de in misli, zapisane v knjigi obiskov. 

Marija Marinič  
Foto: Franc Komac  

Turnir v pikadu 
Društvo upokojencev Kanal je 4. no-

vembra organiziralo tradicionalni, že 9. 
turnir v pikadu, ki se ga je udeležilo 17 
ekip v moški in ženski konkurenci s 73 
tekmovalci. Tekmovanje je potekalo v 
večnamenskem prostoru društva. V žen-
ski konkurenci so zmagale tekmovalke 
DU Deskle - Anhovo, pred DU Logatec in 
ekipo DU Kanal 1, v moški konkurenci pa 
ekipa DU Bovec, pred ekipo DU Kanal 1 in 
ekipo DU Ajdovščina. V posamičnem tek-
movanju je v ženski konkurenci zmagala 
Marica Zorč iz DU Bovec, pred Jožico 
Stanič iz DU Deskle - Anhovo in Slavko 
Hren iz DU Logatec, v moški pa Zoran 
Komac iz DU Bovec, pred Svetom An-
čićem iz DU Kanal 2 in Ivanom Skvarčo iz 
DU Ajdovščina. 

Turnir je bil vzorno organiziran. 

Besedilo in fotografija: Franc Komac  

Turnirja v balinanju 
Društvo upokojencev Kanal vsako leto v 

jesenskem času organizira moški in ženski 
balinarski turnir. Tudi letos je bilo tako. 21. 
oktobra smo skupaj z Balinarskim klubom 
Kanal organizirali ženski balinarski turnir. 
Ta turnir je bil posvečen 30-letnici organi-
ziranega ženskega balinanja v Kanalu. Na 
turnirju je sodelovalo kar 15 ekip iz Primor-
ske regije. Vsem sodelujočim ekipam smo 
podelili priznanja, najzaslužnejšim člani-
cam našega društva, ki so v zadnjem de-
setletju uspešno zastopale naše društvo, 
pa tudi pisna priznanja društva. Ob tem 
naj spomnimo, da so v tem obdobju kar 

štirikrat zastopale naše društvo in obe-
nem tudi Pokrajinsko zvezo društev upo-
kojencev Severne Primorske na državnih 
prvenstvih in 2-krat osvojile naslov držav-
nih prvakinj. Ob tem slavju pa nismo poza-
bili na starejše balinarke, ki so že zdavnaj 
prenehale aktivno igrati, zato smo jih po-
vabili, da so z nami preživele lep dan. Tudi 
njim smo izročili pisne zahvale. Vse nagra-
jenke pa so dobile tudi rožico, tako kot se 
spodobi. Po končanem tekmovanju pa 
smo najboljšim podelili še medalje in poka-
le. 1. mesto je pripadlo BK Deskle, 2. me-
sto DU Prvačina 3. mesto DU Kanal in 4. 
mesto DU Medana. 

Naslednji dan, 22. oktobra, pa smo orga-
nizirali še tradicionalni moški balinarski 
turnir, ki se ga je udeležilo 10 ekip (3 ekipe 
so nastop odpovedale). Zmagala je ekipa 
DU Dobrovo, pred DU Kanal 1, DU Nova 
Gorica in DU Tolmin. 

Oba turnirja smo vzorno organizirali in 
izpeljali, saj so bili vsi sodelujoči zadovolj-
ni. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem, ki so nam kakor koli pomagali pri 
izpeljavi obeh turnirjev. 

F. K. 

 

 
Fotografiji na naslednji strani: Franc Komac 
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Društvo Eko Anhovo in dolina Soče, ki šteje 
165 članov, je bilo ustanovljeno maja 2015 s 
podporo več kot 1000 podpisov.  

Naš namen je:  
- izboljšati okolje, v katerem živimo, ter ozave-

ščati javnost o problematiki (so)sežiganja 
odpadkov ter izkoriščanja naravnih virov; 

- slediti odločevalcem pri izdajanju okoljevar-
stvenih dovoljenj, soglasij … in uresničevati 
njihove vsebine;  

- preverjati verodostojnost meritev; 

- obveščati inšpekcijske službe o nepravilno-
stih, idr. 

Usmeritev društva je naravovarstveno in 
okoljevarstveno področje. Zavzemamo se za 
ustavno pravico do bivanja v zdravem življenj-
skem okolju.  

Vzroki za nastanek društva so:  
- visoka umrljivost in obolevnost med prebival-

stvom,  

- izseljevanje prebivalstva, predvsem mladih,  

- slabi kazalniki razvoja občine,  

- slabi bivalni pogoji v okolici cementarne,  

- onesnaženost lokalnega okolja.  

Poleg azbestoze (priznanih več kot 2500 
azbestnih bolezni), raka pljuč in najhujše oblike 
azbestne bolezni mezotelioma (v ambulanti 
Deskle kar 122-krat več primerov kot v pov-
prečni slovenski ambulanti) se pojavljajo tudi 
druga obolenja in respiratorne težave, slabša 
kakovost življenja tudi kot posledica prisotno-
sti hrupa, v zadnjem času tudi smradu, onesna-
ženje zemlje in vode ter posledično pogojna 

pridelava sadja in zelenjave, omejevanje giba-
nja za otroke v bližini vrtcev in šol zaradi one-
snaženosti tal, razvrednotenje nepremičnin, 
izseljevanje (predvsem mladega izobraženega 
kadra).  

Društvo Eko Anhovo in dolina Soče se je 
zaradi obsega problema, s katerim se ukvarja, 
povezalo z drugimi sorodnimi društvi, z nevla-
dnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s podob-
no problematiko, ter posamezniki, strokovnja-
ki z različnih znanstvenih področij (pravniki, 
kemiki, strojnimi inženirji, zdravniki, biologi, 
arhitekti, filozofi, antropologi, sociologi …). 
Skupaj z 29 društvi in civilnimi iniciativami smo 
Vladi RS poslali pobudo za srečanje s predse-
dnikom vlade in relevantnimi ministri. 

S predstavitvami okoljskega in zdravstvene-
ga problema sodelujemo na različnih temat-
skih srečanjih, kjer skušamo problematiko 
osvetliti z različnih zornih kotov. V mesecu 
juliju smo skupaj s kolektivom Odmevi sodelo-
vali na Kreativnem taboru Sajeta v Tolminu v 
projektu Odmevi iz nevidnih krajin. Na začetku 
leta 2018 pripravljamo podobna tematska sre-
čanja z gosti različnih znanstvenih področij ter 
predstavniki sorodnih društev, da našim obča-
nom in zainteresirani javnosti predstavijo vide-
nje okoljske problematike v sodobnem času.  

O opisanih problemih obveščamo slovenske 
inštitucije (varuhinjo človekovih pravic, predse-
dnika države, predsednika vlade, poslance v 
državnem zboru, NIJZ Slovenije, agencijo AR-
SO, Ministrstvo za zdravje RS, Ministrstvo za 
okolje in prostor RS …).  

Naj na koncu poudarimo, da namen društva 
NI ZAPRTJE tovarne Salonit Anhovo, saj se 
zavedamo pomena delovnih mest, predvsem 
tistih z visoko dodano vrednostjo. Želimo le, 
da deluje tako, da bo za zdravje ljudi (tudi 
zaposlenih v SA-ju) in okolje predstavljala čim 
manjše tveganje ter da bo njeno delovanje v 
interesu prebivalcev občine Kanal ob Soči 
danes in tudi za prihodnje rodove!  

Prizadevamo si vzpostaviti normalen dialog 
s predstavniki lokalne skupnosti. Želimo si, da 
bi nas sprejemali, da nas ne bi čutili kot nas-
protnike, temveč kot enakovredne sogovorni-
ke, predvsem pri okoljski problematiki (tu 
smo si nabrali že veliko znanja). Naš edini cilj 
je, da bi se vsi občani naše občine v svojem 
domačem okolju počutili dobro, živeli zdravo, 
da bi naše premoženje, ki so ga več desetletij 
ustvarjali naši predniki, ohranilo vrednost, da 
pospešimo in podpiramo razvoj turizma, 
majhnih in srednje velikih ekološko nespornih 
podjetij, da podpiramo pozitivne dejavnosti 
naših ljudi. Predvsem pa, da zadržimo mlade 
in izobražene v našem okolju.  

Odločno pa nasprotujemo čezmernemu 
izkoriščanju naravnih virov, onesnaževanju 
okolja, nižanju vrednosti našega premoženja, 
slabšanju psihičnega zdravja zaradi stalno 
prisotnega strahu ob slabih izkušnjah z upora-
bo azbesta. Najbolj nas je strah, da nam bodo 
po 30, 40, 50 letih izkoriščanja našega kraja 
tujci rekli zbogom ter nam zapustili izropan 
kamnolom, tisoče ton razpadajoče azbestne 
kritine, ruševine propadle tovarne, sami pa 
bodo s seboj odnesli milijone dobička, ki ga 
bodo skovali na žrtvi našega kraja ob Soči.  

Vsem občanom, ki nas podpirate, se iskreno 
zahvaljujemo. Hkrati pa vabimo vse, ki se stri-
njate, da je le zdravo, čisto in prijetno okolje 
vredno človekovega bivanja v 21. stoletju, da 
se nam pridružite. Prav vsi ste dobrodošli. 
Veseli bomo vaših idej, energije, dovolj bo že 
kakšen spodbuden komentar ali všeček na 
naši FB- oz. spletni strani, kjer vsakodnevno 
objavljamo novice o naših dejavnostih. 

Društvo EKO Anhovo in dolina Soče  

Društvo EKO Anhovo in dolina Soče 

Spremenimo življenje na bolje 
Spoštovani občani in občanke!  

V luči zadnjih dogodkov (nesprejetje sklepov s strani svetnikov Občine Kanal ob Soči, 
ki bi agenciji ARSO naložili ponovno presojo vplivov na okolje pred izdajo okoljevar-
stvenega soglasja k Povečanemu izkoriščanju mineralnih surovin v kamnolomu Anho-
vo) pa tudi zaradi netočnih zapisov o delovanju našega društva v zadnjem glasilu Most 
ter internem glasilu družbe Salonit Anhovo Naš list smo se v društvu Eko Anhovo in 
dolina Soče odločili javnosti predstaviti vlogo in poslanstvo našega društva, osvetliti 
splošno stanje na področju ekologije in delovanja sorodnih društev v Sloveniji ter od-
nosa državnih in lokalnih inštitucij do problematike varovanja okolja.  

(Več o delovanju društva in drugih statističnih po-
datkih si lahko preberete na: www.mojaobcina.si/
kanal-ob-soci/novice/obvestila/drustva/
spremenimo-zivljenje-na-bolje-1.html). 
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Ambasadorka projekta, svetovno znana 
pevka Bernarda Fink, je ob tej priložnosti 
med drugim zapisala: "Oblaki so rdeči ali 
pa Monte Canino, ljudski pesmi sosednjih 
narodov, ki sta se globoko vtisnili v spomin, 
nas vedno znova opominjata, da nam naj-
hujše zlo prinaša vojna. Kot pričajo viri, naj 
bi številne pesmarice množično romale k 
vojakom na fronto, tam pa sta jim prav 
ljudska in ponarodela pesem vlivali pogum 
in dvigovali duha. Srčni pevci več kot dvaj-
setih različnih amaterskih zborov iz Slove-
nije in Italije bodo na festivalu Zbogom 
orožje, pozdravljena pesem na osmih izbra-
nih prizoriščih s petjem ljudskih pesmi slo-
venskih in drugih narodov ter izbranih 
skladb sodobnih avtorjev podčrtali poveza-
nost skupnosti, zavezane svojemu izročilu 
in humanističnim vrednotam."  

Tako je jesensko soboto vzdolž reke 
Soče zadonelo zborovsko petje. Zborov-
ska transverzala je na poti iz Loga pod 
Mangartom, Kobarida, Tolmina, Prevale 
nad Novo Gorico postala tudi na svoji peti 
postaji, v objemu Parka miru na Sabotinu, 

pot pa nato nadaljevala do Doberdoba, 
Sveta pri Komnu in zaključila v Gorici.  

Na Sabotinu je briški župan Franc Mužič 
pozdravil vse udeležence, nato pa je bila 
prebrana poslanica miru. Sledil je nastop 
Moškega pevskega zbora Ludvik Zorzut iz 
Medane, pod vodstvom zborovodje Zarja-
na Kocine, Vokalne skupine Vinika in zbo-

Zborovska transverzala na Poti miru 

Zbogom orožje, pozdravljena pesem  
Petje ob bojni črti na slovensko-italijanski meji je v sklopu mednarodnega festivala 
Tenso v soboto, 23. septembra, zaobjelo Primorsko. Zborovska transverzala na Poti 
miru je bila izpeljana v spomin na 1. svetovno vojno in v obeležitev stoletnice soške 
fronte, kjer so si vojaki na bojiščih in v zaledju s pesmijo bodrili duha.  

rovodkinje Franke Žgavec ter Mešanega 
pevskega zbora Jože Srebrnič iz Deskel, 
ki ga vodi zborovodkinja Adela Jerončič.  

Soška fronta se je zapisala v zgodovino 
po krvavih bitkah, je bilo rečeno ob za-
ključku srečanja na Sabotinu. Zapisi iz 
tedanjih časov pa pričajo, da na nobeni 
vojaški fronti v Evropi vojaki niso znali 
tako ubrano zapeti v zboru kot prav na 
krvavih soških poljanah.  

Naj pesem doni v spomin, opomin in 
zavedanje, kako smo lahko srečni, ker 
živimo v miru in sožitju mnogih narodov 
Evrope, česar zgodovina večkrat ni po-
znala.  

Ana Valentinčič 
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Nika Šimac pri svojem delu v ospredje 
postavlja ustvarjalno moč narave same, s 
katero sobiva, in odkriva magičnost v 
ustvarjanju, raziskovanju ravno pravšnje-
ga trenutka, ko se njeno delo in narava 
srečata na točki, kjer sta v popolnem rav-
novesju. V Parku Prečno se predstavlja s 
Čarobnimi bopki, ki so bili sprva narejeni 
tako, da so združevali elemente lesa, 
ognja in zraka. V osnovi so bile to namreč 
oljenke, ki so imele na dnu koleščka in so 
tako lahko potovale po prostoru in prena-
šale svetlobo. Svetloba je tako rasla in 
rasla ... 

Po dolgotrajnem premišljevanju pa so se 
bopki odločili, da je napočil čas za čarob-
no prelevitev svetlobe. Tako so si sezuli 
koleščka in si poiskali miren in prijazen 
dom, v katerem bodo lahko vzgajali sve-
tlobne mahce in se družili z novimi ele-
menti zemlje in vode. Pravijo, da kadar 
koli boste v bližini, bodo veseli vašega 
obiska in se ne bodo branili nežnega doti-
ka, je o svojem delu povedala Nika Šimac. 

Črta je osnovni likovni element, ki Vanjo 
Merviča stalno spremlja pri njegovem 
delu. Raziskovanje črt je vidno v njegovih 
številnih projektih in eden izmed teh je 
predstavljen tudi v Parku Prečno. Inter-
vencija v gozdu nas napeljuje k razmisleku 
o sili, ki vzpostavlja red v vesolju. Kot da bi 
hotel prikazati nedoumljivo počelo, ki je 
po svojem bistvu dualistično: dobro – zlo 
ter druge kategorije, denimo nekaterim 

poznan princip taoističnega jina in janga. 
Dvojnost, dvopolnost, neke vrste simetri-
ja, predvsem pa preplet obeh polov. Od-
raz življenja, odsev bivajočega ... 

Za pogostitev množice obiskovalcev je 
tokrat poskrbel Dragi Lazovski. Pogosti-
tev je bila ponovno tematska in se je na-
vezovala na deli avtorjev ter letni čas. 

Z razstavo društvo O.Z.O.N. in Park Peč-
no zaključujeta začrtani program letošnjih 
dogodkov. Za naslednjega je poskrbela 
jesen, ki je park odela v najlepše barve, 
vnesla meglice in vonj po vlagi in trohno-
bi. Razlog več za obisk parka in ogled for-
me vive. 

Odprtje razstave Nike Šimac in Vanje Merviča 
v Parku Pečno 
Jesensko enakonočje je čas, ko v Parku Pečno v sklopu forme vive predstavljamo pri-
morske ustvarjalce. Selektor Gregor Maver je letos k sodelovanju povabil akademsko 
kiparko Niko Šimac in akademskega slikarja in avtorja večpredstavnostnih programov 
Vanjo Merviča. Oba avtorja in njuni deli smo lahko spoznali na odprtju razstave v petek, 
22. septembra. 

Zahvaljujemo se obema avtorjema ter 
Občini Kanal, ki finančno podpira kulturni 
program društva. 

Primož Kožuh  

Vanja Mervič, foto: Primož Kožuh  

Nika Šimac, foto: Primož Kožuh  
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Nove vizije Adriana Velusisja 

Izžiganja 
Adriano Velussi je slikar, ki veliko dela 

in razstavlja po svetu in doma. Zadnja leta 
preživlja del časa v italijanski Gorici, del pa 
v zaselku Debenje pri Ligu. V svoji več kot 
štiri desetletja dolgi slikarski karieri je imel 
70 samostojnih in 400 skupinskih razstav. 
Med drugim je razstavljal v Ljubljani, To-
kiu, Buenos Airesu, New Yorku, Dubaju, 
Parizu, Budimpešti, Rimu, na Dunaju, v 
prostorih znamenite vile Manin pri Vidmu 
in v še marsikateri pomembni galeriji. Leta 
2006 je bila v Galeriji Rika Debenjaka anto-
loška razstava njegovih del z naslovom 
Vizije. Sicer pa prav rad postavi svoja dela 
tudi v preproste priložnostne razstavne 
prostore, saj sam pravi, da so slike name-
njene temu, da jih ljudje vidijo. Tako je bilo 
tudi letos jeseni, ko je ob tradicionalnem 
prazniku kostanja razstavil v liški osnovni 
šoli 20 slik in 3 plastike.  

V tem razstavnem izboru smo videli 
predvsem novejša dela – velika platna v 
mešani tehniki (olje, akril, tuš). Osnovna 
oblika kompozicije predstavljenih slik je 
krog v vsej svoji univerzalnosti. Krog kot 
stalno ponavljajoča se naravna krožnica: 
rojstvo, bivanje, smrt. Črta na slikah včasih 
preseka krog, vendar ne uniči kroženja, 
kajti vse se spet začenja znova. V kolobar-
jih kroga se zvrstita komaj začeto življenje 
in barvni kaos, ki ga vidim kot pustošenje 
vojn, bolezni, negativnih čustev. Vmes so 
kolobarji posmrtnih ostankov bitij narave, 
nato rdeče krvne srage porajajočega se 
življenja in smrti, povsod pa v krogu domi-
nira oko – včasih v barvi neba, drugič v 
barvi zemlje in korenin pa tudi v številnih 
odtenkih zelene. Narava z veliko začetni-
co. Seveda na stiliziran način, bežnemu 
opazovalcu komajda razpoznavno. Slikar 
nas s poudarjanjem dvojnosti in nasprotij 

presprašuje o našem sprejemanju dobre-
ga in slabega. O naši uravnovešenosti v 
tem neuravnoteženem svetu, ki mu sle-
herniki s svojim obnašanjem in delova-
njem (resnici na ljubo) nismo v ne vem 
kako veliko pomoč.  

Velussi je mojster mešane tehnike. Rad 
ima kolaž. Dela, ki so bila na tej razstavi v 
večini, so zaradi tehnike edinstvena v do-
sedanjem Velussijevem ustvarjanju. Slikar 
se je, kot pravi, lotil postopkov zažiganja 
(primernejša izraza se mi zdita izžiganje in 
ožiganje) nekaterih slik, tudi takih iz prej-
šnjih obdobij. Ožgane slike lepi na nove 
podlage in jim z barvo ali kakim drugim 
likovnim posegom pričara novo kompozi-
cijo in novo povednost. Kadar pa slike 
izžge, stori to v manjšem obsegu, izžgane 
prazne prostore potem zapolni z novo 

zalepko z motivom ali preprosto nanje 
nariše nov motiv, včasih pa pusti na sliki 
kar izžgane prazne lise. Sežiganje torej ni 
le prazna ali samovšečna oblikovalska 
manira, ki bi bila sama sebi namen, ampak 
daje slikam novo izpovednost ali podčrtu-
je prvotno.  

V Ligu smo videli tudi nekaj plastik iz 
lesa. Gre za obdelane korenine dreves z 
dodatki: v eno od korenin je na primer 
vložen kamnit obraz in dodan obroč goril-
ne plošče starega štedilnika, drugi koreni-
ni je Velussi izdelal bogato podnožje v 
videzu keramike, ki spominja na vodno 
peno ali valove. 

Ker bi rada celoviteje predstavila Velussi-
jevo delo in podkrepila tudi upravičenost 
naslova tega pisanja, bom citirala del član-
ka, ki so mi ga o Adrianovih delih objavili v 

Slikar Adriano Velussi, foto: Breda Medvešček  
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Koncert Vokalne sku-
pine Liška dekleta 

V soboto, 14. oktobra, na predvečer 
praznika kostanja, je Vokalna skupina 
Liška dekleta v Kulturnem domu Lig pri-
pravila svoj tradicionalni letni koncert. 
Dekleta so v goste povabila dve moški 
zasedbi, in sicer Moški pevski zbor Kazi-
mir Nanut iz Kanala ter Barski oktet iz 
Barda v Terski Beneški Sloveniji. Vse tri 
skupine so, vsaka na svoj način, poslušal-
cem odpele program priredb slovenskih 
ljudskih, umetnih in tujih pesmi. Večer so 
zaključili ob prijetnem druženju skupaj s 
poslušalci. Pevci iz Beneške Slovenije so 
se strinjali, da bi morali ohranjati in nada-
ljevati tovrstne stike tako pri nas kot on-
kraj meje.  

Pred koncertom so bila v nekdanji šoli v 
Ligu postavljena na ogled slikarska dela 
priznanega umetnika Adriana Velussija. 

Metoda Humar  

Primorskih novicah leta 1983, ko je prvič 
razstavljal v Sloveniji, in sicer v Likovni 
vitrini v Novi Gorici: »[…] Metamorfoze – 
preobrazbe so cikel štirinajstih vizij. Kdo so 
Velussijevi ljudje s slik? Mestoma še miche-
langelovsko grajeni gledajo z izpraznjenimi 
pogledi nekam tja (ali sem – kdo bi vedel), 
v atomski vek morda. Saj bi še bili nekako 
današnji, če ne bi nosili mask, ki skrivajo 
njihove prave obraze, niti oklepov, ki držijo 
skupaj razpadajoče ali kako drugače uniče-
ne dele teles. Nekatere od teh figur pa bi 
že skoraj potrebovale nalepko 'bivši homo 
sapiens', kajti klavrni ostanki osebkov s 
transplantiranimi (umetnimi?) telesnimi 
deli svojega človeškega porekla že ne mo-
rejo več izpričevati dovolj zgovorno […]« 
Naj poudarim, da je Velussi te slike raz-
stavljal pred 34 leti, slikal pa jih je leto ali 
dve pred tem. To je bil čas, ko še ni bilo 
govora o genskem inženiringu pa tudi 
planet še ni bil tako zelo prizadet zaradi 
različnih človekovih slabih ravnanj. Danes 
vemo, da Adrianove vizije izpred let niso 
bile iz trte zvite. Prav tako so tudi njego-
va (naj)novejša dela, ki smo si jih lahko 
ogledali letos, zelo zgovorna. Opominjajo 
nas k strpnosti, čuječnosti in drugemu 
dobremu v nas. Oči z Velussijevih slik so 
kot vsepričujoča vest. Slikar nam na 
ogled postavi odblesk resnice z očesnih 
zrkel. In tako na koncu ugotovimo, da so 
to naše oči in naš pogled. 

Breda Medvešček  

Vokalna skupina Liška dekleta 

Moški pevski zbor Kazimir Nanut  

Barski oktet iz Barda v Terski Beneški Sloveniji  
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Prva stična točka znanosti in kulture 
vsekakor seže petdeset let nazaj, druga 
pa k ustanovitvi folklorne skupine leta 
2011. Skupno sodelovanje kaže na po-
membnost vzajemnega sodelovanja, 
vzpostavljanja razumevanja, spoštovanja, 
ponosa in prilagajanja ter dopuščanja de-
lovanja tako enega kot drugega. Prof. 
Mirko Ramovš je na Kalsko na njihovo 
povabilo prvič prišel leta 2015, ko so ple-
sali stare kalske plese, nato leto pozneje 
na njihovo petletnico delovanja ter letos v 
novembru, ko so se učili plesov širšega 
prostora.  

O Folklorni skupini Kal nad Kanalom je 
bilo že kar precej napisanega v medijih, 
skupina je dobro prepoznavna tudi že 
izven lokalnega okolja, njena posebnost 
pa je predvsem močna integriteta.  

"Prej kot slej se nam korak zaustavi na 
križpotju. Radi bi videli čim dlje naprej po 
poti, ki nas vodi v jutrišnji dan. Notranji 
glas pa nas nagovarja, naj se zazremo nazaj 
po zaprašeni cesti v preteklost in se vpraša-
mo, kaj bi danes imeli, če ne bi prevzeli 
zapuščine svojih prednikov. Sprašujemo se 
o svoji identiteti, kdo smo, kam gremo, od 

kod izviramo, kaj nas dela posebne, 
kje so naše korenine, do kam segajo. 
Sprašujemo se o življenju in vredno-
tah naših starih in prastarih staršev. O 
ljudeh, ki so kljub bedi, lakoti, grozo-
tam vojn in zatiranju skozi stoletja 
vztrajali na levem bregu Soče, na naši 
slikoviti zahodni Banjški planoti, nam 
ohranili vero, veselje do življenja ter 
nam z ljubeznijo zapustili bogato kulturno 
dediščino," je zapisala v svojem strokov-
nem prispevku za monografijo Zahodna 
Banjška planota skozi čas (v pripravi) pred-
sednica folklorne skupine Darja Rijavec.  

Njen prispevek je vsekakor nova stična 
točka znanosti in kulture. Rijavčeva tudi 
redno objavlja različne članke v lokalnih 
glasilih in ima objave v knjigah, v svoji 
strokovnosti pa predstavlja dejstva in 
spomine iz krajevne zgodovine in ljudsko 
izročilo oziroma lahko bi rekli, da je njihov 
varuh. Področja delovanja skupine, ki jih 
avtorica predstavlja, imajo izčrpno zgodo-
vino vsako zase, skupina pa je sestavljena 
tako iz informatorjev, domačinov kot razi-
skovalcev, strokovnjakov, znanstvenikov. 
Folklorniki se zavedajo, da brez skupnega 

50-letnica od zapisa kalskih plesov z delavnico plesov Banjške 
planote 

Kalski folklorniki kot primer stične točke zna-
nosti, stroke in kulture ter dobre prakse 
Prof. Mirko Ramovš, etnokoreolog, je novembra 2017 obiskal Kal nad Kanalom na 
Banjški planoti, kjer je pred natanko 50 leti, leta 1967, kot raziskovalec, skupaj s 
sodelavci z Glasbenonarodopisnega instituta ZRC SAZU, popisoval tamkajšnje 
plesno izročilo. Obisk ni bil le simbolna obeležitev obletnice zapisa izročila, am-
pak je bil predvsem delaven. Na delavnici so se učili plesov širše okolice Banjške 
planote. Skupno sodelovanje s prof. Ramovšem in uspešnost kalskih folklornikov 
sta odprla aktualno vprašanje in razmišljanje o tem, kako hodita z roko v roki zna-
nost in kultura, kje so stične točke in vprašanje prihodnosti. 

sodelovanja vseh za pravo celoto, ki ima 
težo, noben napredek ni mogoč oziroma 
predvsem ne daljnosežen, navdihujoč in s 
tem dolgoročno obrnjen v pravo smer, 
pristno. Uspešnost, odmevnost in močna 
integriteta, spomnimo recimo na njihov 
nastop v državnem zboru leta 2016, je 
rezultat sodelovanja s strokovnjaki glede 
zgodovinskih dejstev in pri interpretaciji 
preteklosti kot njihovega dela pod men-
torstvom, od prof. Mirka Ramovša, vre-
dnotenja Darje Rijavec in dela, številnih 
vaj v skupini pod mentorstvom Ines Para-
van ter seveda pripravljenosti vseh. V 
prvi vrsti pa lokalnih prebivalcev, posa-
meznikov.  

Njihovo delovanje, ki sega od lokalnega 
do mednarodnega okolja, je lep primer 
integritete znanosti in kulture oziroma 
prikazovanja prave poti v življenju s pre-
pletanjem prihodnosti in tradicije, pri 
čemer pogled ni obrnjen v nobeno 
"korist". Je tudi dobra praksa za pravo 
pot v slovenskem turizmu. Vendar se tu 
dotikamo že vprašanja gospodarstva in 
sodelovanja oziroma občutenje potrebe 
po njem pri številnih drugih akterjih. V 
prihodnje je vredno o tem in takšnih 
strukturah razmišljati, saj imata slovenska 
kultura v najširšem smislu in naša skupna 
identiteta ravno od delovanja tovrstnih 
skupin, ki so zgrajene in gradijo na takšni 
poti oziroma njihovih vsebinah, dolgoroč-
no najpomembnejšo korist. 

Mojca Perkon Kofol  
Delavnica s prof. Ramovšem novembra v Kalu nad Kanalom, foto: Robert Lipičar  

Ramovševi zapisi cotiša po Emiliji in Henriku 
Hojaku iz leta 1967 (vir: Glasbenonarodopisni 

inštitut ZRC SAZU)  
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Spomini in pričevanja o življenju 
naših ljudi 

Spomini nas zaznamujejo, in čeprav je bilo napisanih že nešteto 
besed, povedi, zgodb, osebnih izpovedi o krutem vojnem času, 
najbrž ne mine dan, da nas vsaj ena stvar, pa naj bo tako malen-
kostna ali pa razsežno velika, spomni in opomni na pretekle čase. 
Pripoved o kraju svojega drugega doma, kjer pravi, da živi že več 
kot 50 let, začne Anton Pavlica iz Plavi takole: "Vsakdo rad prebe-
re nekaj o svojem kraju, o kraju, kjer živi." Do domačega kraja obi-
čajno čutimo neko pripadnost in "škoda bi bilo, da bi vsi spomini 
in pričevanja šli v pozabo", mi pripoveduje, medtem ko išče po arhi-
vu starih fotografij in izrezljanih časopisnih prispevkov. 

Ob zgornji fotografiji gospod Pavlica pove, da so se v obdobju 
med obema vojnama po celi Primorski vzpostavljala prosvetna 
društva, ki so predvsem s slovensko narodno pesmijo hotela klju-
bovati pritisku raznarodovanja pod fašistično nadoblastjo na Pri-
morskem. Podobna zamisel se je porodila tudi fantom in možem 
iz Plavi. "Zadnjo nedeljo se je vršil ustanovni občni zbor Prosv. 
društva", je bilo pod naslovom Plave zapisano v Goriški straži (16. 9. 
1925, letnik 8, številka 74), tedanjem pokrajinskem listu slovenske 
manjšine v goriški pokrajini. Na ustanovitvenem občnem zboru je 
bilo tako ustanovljeno prosvetno društvo z imenom Lipa. Zadali 
so si pomembno nalogo ohranjanja slovenske pesmi. V društvu je 

sodeloval tudi inženir Rustja, lastnik kmečke trgovine na gori-
škem Travniku, kamor so naši ljudje zelo radi zahajali. "Ta gospod 
je govoril v svoji trgovini samo po slovensko", ponosno še doda 
Pavlica. 

Prosvetno društvo v Plavah je kljubovalo vsem pritiskom takrat-
ne oblasti in je preživelo vse vojne vihre do konca 2. svetovne 
vojne. S pomočjo inženirja Rustje so ustanovili dve mlekarni, ljud-
je so se izobraževali in primerno času zemljo obdelovali na takrat-
ni način. V Plavah so takrat obstajali trije mlini. Prvi se je imenoval 
po lastniku, to je bil Mlinarjev mlin na potoku Sopet. Drugi je bil v 
potoku pod Zamedvejam in je bil last Peršetovih. Tretji mlin pa je 
bil mlin na reki Soči. Lastnik velikega mlina, po priimku Malič, je 
sicer živel v Švici, izhajal pa je iz Benečije. Zidovje tega mlina je po 
Pavličevih besedah v razvalinah vidno še danes – če se peljemo iz 
Plavi proti Anhovem je zidovje vidno pod železniško postajo Pla-
ve na levem bregu reke Soče. 

"Da je takih in drugačnih pričevalcev časa še veliko, ni treba pose-
bej poudarjati," doda Pavlica, zapoje znano pesem Ansambla bra-
tov Avsenik: "O mladosti in o sreči / stari mlin pa zdaj molči, / a v 
spomin mi še pričara / mlade, srečne dni" in doda, da nas v pri-
hodnji številki občinskega glasila Most z veseljem popelje še en 
krog skozi zgodovino Plavi. 

Tina Razboršek  

Posvetno društvo Lipa iz Plavi, avtor neznan. 
 Iz osebnega arhiva Antona Pavlice.  

Mlin na reki Soči v Plavah (razglednica), avtor neznan. 
Iz osebnega arhiva Antona Pavlice.  

Pisateljski tandem 
Zorana Jerončiča velika večina od nas pozna kot odbojkarskega 

trenerja, le ljubitelji dobrih knjig pa vedo, da je avtor že štirih del, od 
katerih je tri ustvaril skupaj s svojim očetom Francem Jerončičem. 
Prva knjiga Življenje na Kanalskem kolovratu opisuje zgodovino pre-
ko 70 vasi na tem območju, od katerih se jih je ohranilo le dvajset. 
Druga knjiga z naslovom Bratje Slovani je posvečena slovenskim 
borcem na galicijski fronti v prvi svetovni vojni. Najnovejša knjiga 
Pravce in zgodbe med Idrijo in Sočo pa je pravzaprav zbirka 79 resnič-
nih zgodb in dogodkov, ki segajo od druge polovice 19. stoletja do 
danes. Tako kot prejšnji dve knjigi, je tudi tretja nastala kot plod 
pripovedovanja očeta sinu. Franc Jerončič pri svojih 94 letih ni zgolj 
bistri pripovedovalec, ampak tudi amaterski slikar. Naslovnico njune 
tretje knjige krasi prav njegovo delo. Knjiga, ki nam pomaga razu-
meti, kako so ljudje na območju Kanala živeli v prejšnjem stoletju, že 
bogati police knjižnic in knjigarn na Goriškem in drugod. 

Maja Gerbec  Pisateljski tandem: oče Franc Jerončič (v sredini) in sin Zoran (prvi z desne). 
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Gasilci v vrtcu Deskle 
V oktobru so nas kot vsako leto obiskali 

gasilci iz PIGD Anhovo. Najprej so izvedli 
evakuacijsko vajo in nas vse hitro zbrali 
pred vrtcem. Ogledali smo si reševanje 
vzgojiteljice, ki je ostala v vrtcu, ko pa smo 
bili vsi na varnem, smo se prešteli in pre-
verili, če smo zares vsi. Vse gasilce in gasil-
ke smo poznali, zato smo kar pogumno 
stopili do avtomobila in kombija, kjer smo 
si pobliže pogledali gasilske pripomočke, 
se usedli v avto, prižgali sireno in se preiz-
kusili tudi v vodnem ciljanju tarče. Potem 
ko so nam gasilci pred vrtcem s pomočjo 
vode pričarali še mavrico, smo se fotogra-
firali, se s pesmijo in šopki zahvalili gasil-
cem in obljubili, da jih spet povabimo.  

Naslednji dan smo se otroci iz najstarej-
ših dveh skupin odpravili še v Anhovo, kjer 
smo si pogledali še gasilski dom. Tam so 
nam bile zelo zanimive uniforme in čelade, 
ki se v temi svetijo, radijske postaje, ki 
smo jih seveda preizkusili, tovornjak z vse-
mi pripomočki in pokali. Pred gasilskim 
domom nam je gasilec pokazal vodni top, 

ki ga imajo na tovornjaku, in res lahko gasi 
od zelo daleč. Preden smo odšli, se je v 
gašenju preizkusila tudi ena vzgojiteljica, 
ki je pokazala gašenje z gasilnim apara-
tom. Zopet smo se polni novih izkušenj 

zahvalili gasilcem in se poslovili.  
Še enkrat iskrena hvala vsem gasilkam in 

gasilcem PIGD Anhovo. 
Na še več skupnih srečanj! 

Vzgojiteljice 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk v vrtcu Deskle 

V vrtcu Deskle smo se letos na obeleži-
tev dneva slovenske hrane pripravili s 
peko kruha. Dan prej so otroci vseh od-
delkov vrtca z navdušenjem zamesili in 
pripravili vse potrebno za peko črnega 
kruha. Otroci iz oddelka Metulji pa so se 
preizkusili še v pripravi masla, ki jim je 
odlično uspelo. Spečen kruh in pripravlje-
no maslo so vsi z veseljem zaužili z doma-
čim medom, mlekom in jabolkom. 

Otroci starejših dveh oddelkov so želeli 
obiskati kmetijo in si ogledati krave. Do-
govorili smo se z bližnjim kmetom, ki nas 
je pospremil na pašnik. Nekateri otroci so 
krave prvič videli v naravi, zato je bilo to 
zanje posebno doživetje. 

V vrtec smo povabili sirarko iz Sirarnice 
Karmen. Vabilu se je z veseljem odzvala. 
Na zanimiv in otrokom primeren način je 
predstavila mleko, njegovo predelavo in 
mlečne izdelke. Poizkusili smo sirotko in 
sir. Okusno je bilo. Sirarka nas je povabila 
na ogled sirarnice. Z zanimanjem si jo bo-
mo ogledali.  

Radi sodelujemo z ljudmi iz svoje bližnje 
okolice. Za njihovo ustrežljivost in priprav-
ljenost obogatiti naš vsakdan se vsem iz 
srca zahvaljujemo. Prepričani smo, da bo 
otrokom marsikateri dogodek ostal v traj-
nem spominu. 

Strokovne delavke vrtca Deskle 

Foto: arhiv vrtca 
Deskle  
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Ko kosilo pripravijo učenci … 
V letošnjem šolskem letu se je tudi naša šola priključila 
projektu Kuhna pa to. Pri projektu učenci sodelujemo 
s šolsko kuhinjo in pomagamo pri pripravi šolskega 
kosila. Letos bomo vihteli kuhalnice učenci in učenke 
6. razreda.  

Prvič smo kuhali v petek, 17. novembra, ko smo obele-
žili tradicionalni slovenski zajtrk in zato pripravili tudi 
tradicionalno slovensko kosilo. V kuhinji smo kuhale 
Hana, Tia in Zala. Najprej smo se primerno oblekle 
(predpasnik, majica in kapa), nato pa nam je 
kuharsko osebje razkazalo prostore 
kuhinje. 

Za kosilo je bilo na meniju 
naslednje: jota, kranjske 
klobase in "šnite". Pripra-
vo jote in kranjskih klobas 
smo si ogledale v glav-
nem delu kuhinje. 
"Šnite" pa smo pripravile 
kar same. Čas je hitro 
minil in iz pečice so že 
zadišale prve "šnite". Ko-
maj smo čakale, da jih po-
skusimo, predvsem pa nas je 
zanimalo, kakšno bo mnenje 
učencev in učiteljev. Nam so bile 
"šnite" zelo dobre. 

Druga mnenja pa smo zbrale tu spodaj:  
Šnite so bile njami, njami. (Urška M., Brina, 9. a)  
Zelo so bile dobre. (Urška K., 9. a)  
So ble okej, samo premalo namočene. (Natalija, 7. a)  

Bilo je zelo okusno, šli smo tudi po dodatek. (1. a razred)  
Zelo so bile dobre in okusne. (Nik, 4. a)  

Šnite so bile okusne. Sama bi dodala še malo cimeta v sladkor. 
(učiteljica Alenka F.)  

Veselimo se ponovnega kuhanja.  

Hana, Tia in Zala, 6. a  

Jesensko druženje 
z nonami in nonoti 
V četrtek, 12. oktobra, smo se ponovno 
zbrali otroci vrtca Deskle in prvošolci z 
vzgojiteljicami in učiteljicami. Že vrsto 
let povabimo jeseni none in nonote, da 
se nam pridružijo na skupnem pohodu. 

Zbrali smo se pred vrtcem in se podali 
na krožno pot do taborniškega prostora 
v Gorenjih Desklah, kjer je ob našem pri-
hodu že prijetno zadišalo po sveže peče-
nem kostanju in drugih dobrotah. Na ta 
način smo se pridružili vseslovenski akciji 
Simbioza giba, ki združuje vse generacije v 
skupnih dejavnostih. Letos se je na son-
čen jesenski dan zbralo lepo število ude-
ležencev, največje v zadnjih letih. Petin-
štirideset otrok iz vrtca je na pot pospre-
milo petdeset starih staršev, dvaindvajse-
tim prvošolcem pa se je pridružilo sedem-
najst starih staršev. 

Na tabornem prostoru nas je pričakalo 
še nekaj upokojencev iz kraja, ki so za nas 
spekli kostanj, naše kuharice pa so poskr-
bele še za druge priboljške in pijačo. Radi 
bi se vsem zahvalili za trud.  

Na svidenje prihodnje leto!  

A. P. C. Prvošolci z nonami, nonoti in učiteljicama. Foto: arhiv OŠ Deskle  
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Četrtošolci so svoje vtise strnili takole: 

Ta kulturni dan mi je bil zelo všeč. Najlepše 
mi je bilo, ko smo se lahko igrali. Zjutraj 
smo pisali, kaj bi lahko naredili, da bi bil 
pouk bolj sproščujoč. Drugo uro smo šli 
plesat v telovadnico. To me je zelo utrudilo. 
Tretjo uro smo po risanju igrali družabni 
igri "policaj" in "kitajščina". Všeč mi je bila 
tudi četrta ura, ko je v naš razred prišla 
skoraj slepa gospa. Bilo je zelo zanimivo. 
Veliko novega nam je povedala. Opisala 
nam je tudi, kako se igrajo različni športi. 
Peto šolsko uro smo se igrali. (Nik) 

Imeli smo kulturni dan. Najprej smo zjutraj 
risali na temo Povabimo sonce v šolo. Dru-

go šolsko uro smo odšli v telovadnico. Tam 
smo plesali. Z nami je plesala učiteljica Kar-
men. Tretjo šolsko uro smo dokončali risa-
nje, nato smo se igrali družabne igre. Četr-
to šolsko uro je prišla k nam prijateljica 
učiteljice Karmen. Ime ji je Anja in je slabo-
vidna. Prinesla je pokazat svoje pripomoč-
ke, med njimi tudi palico za slepe. Peto 
šolsko uro smo igrali namizne družabne 
igre. (Ela)  

Imeli smo kulturni dan, bil je namenjen nam 
otrokom. Imeli smo pet različnih zabavnih 
ur. Prvo uro smo risali na naslov Povabimo 
sonce v šolo. Drugo uro smo plesali, peli 
in se zabavali. Zelo smo se utrudili. Tretjo 

Povabili smo sonce v šolo 
V četrtek, 5. oktobra, smo imeli učenci od 1. do 4. razreda kulturni dan na temo medo-
sebnih odnosov. Skozi raznovrstne dejavnosti smo sledili letošnjemu geslu ob tednu 
otroka: "Povabimo sonce v šolo." 

uro smo se igrali družabne igre. Četrto uro 
je prišla gospa Anja, ki slabo vidi. Razložila 
nam je, kako živi in dela. Skorajda se mi je 
zasmilila, a sem spoznala, da ji gre dobro. 
Peto uro smo se igrali z igrami, ki smo jih 
prinesli od doma. Ta dan je bil zelo zani-
miv. Gospe Anji želim vse dobro. 
(Anđelina) 

Všeč mi je bilo, ko smo ob poslušanju raz-
ličnih glasb plesali. Zabaval sem se pri igra-
nju družabnih iger. Zanimiva izkušnja je 
zame bila, ko sem z zavezanimi očmi po-
skušal priti do okna s pomočjo bele palice. 
Spoznal sem Braillovo pisavo. Sploh nisem 
vedel, da obstaja pisalni stroj z Braillovo 
pisavo, zato sem vesel novega spoznanja. 
Všeč mi je bilo, ko smo si ogledali, kako se 
slepi in slabovidni ukvarjajo s športi, tudi s 
smučanjem. Spoznal sem, da so tako kul-
turni dnevi veliko lepši od navadnih šolskih 
dni. (Taj) 

 
Vtisi tretješolcev: 

Na kulturnem dnevu mi je bilo najbolj všeč, 
da nas je obiskala Anja. 

Všeč mi je bilo, ko smo plesali in igrali igre. 

Zelo zanimivo je bilo, ko je Anja predstavila 
stroj za pisanje v brajlici in šah za slepe. 

Igrali smo se razne igre, kako je, če si slep. 
To je bilo zelo zanimivo. 

Izvedela sem, kako plačujejo slepi. 

Meni je bilo najbolj všeč, da smo šli v telo-
vadnico in plesali s četrtošolci. Lepo je bilo 
spoznati Anjo, ki ne vidi. Razkazala nam je 
pripomočke za slepe in slabovidne. Zanimi-
ve so bile tudi socialne igre.  

Lepo mi je bilo plesati in cel dan mi je bil 
všeč.  

Vesela sem, da sem spoznala Anjo.  

M. P. 
Obiskala nas je Anja. Foto: arhiv OŠ Deskle  

Spoznali smo kaberco 
V torek, 7. novembra, smo učenci naše šole obiskali koncert v 

Kulturnem domu Deskle. Tam sta nas že čakala klarinetist in mul-
tiinstrumentalist Boštjan Gombač in harmonikar Janez Dovč. S 
seboj sta imela veliko najrazličnejših inštrumentov: okarino, pojo-
čo žago, didžeridu, irsko flavto, sintetizator, topotalnik, bodhran, 
sound box. 

Po kratkem uvodu sta nas z glasbo popeljala okoli sveta. Začeli 
smo v Sloveniji. Odigrala sta nekaj ljudskih pesmi, nato pa sta nas 
popeljala na Irsko. Najmlajše je še posebej pritegnilo Janezovo 
popotovanje s harmoniko v Argentino, Rusijo, Nemčijo in Make-
donijo. Glasbeni izlet pa sta skupno zaključila ob italijanski Taran-
telli. S fujaro in harmoniko sta pričarala zvoke češke glasbe, z 
irsko piščaljo pa nas je Boštjan nasmejal, ko je zaigral kar z dvema 
istočasno. Pihal ni samo skozi usta, ampak celo skozi nos. Toda 
presenečenj kar ni bilo konec. Boštjan nam je zaigral tudi na repli-
ko najstarejše paleolitske piščali. 

Posebna atmosfera pa je nastala, ko se je z odra oglasila kaber-
ca, čisto posebna, nenavadna piščal. Bili smo očarani in prevzeti 
nad nenavadnim zvokom. Koncert smo zaključili in se polni doži-
vetij in novih spoznanj vrnili v šolske klopi. S kaberco se bomo 
letos še srečali. Komaj čakamo …  

Urška Krumpak, 9. a 
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Pojdi na internet in 
poženi Scratch! 
Da je računalniško programiranje lahko 
tudi zabavno in raziskovalno, so spoznali 
nekateri učenci od 4. do 7. razreda OŠ 
Deskle. Odzvali smo se namreč prijazni 
ponudbi Tadeja Panjtarja, da bi tudi na 
naši šoli izvedli tečaj programiranja v 
sklopu mednarodnega projekta Code-
Week. 

Izobraževanje, ki je potekalo v tednu od 
16. do 20. oktobra, smo izvedli v računal-
niški učilnici na šoli. V dveh skupinah se je 
tečaja udeležilo 32 učencev. Ob koordina-
ciji učitelja Vojka Simčiča sta tečaj pripra-
vila in vodila naša krajana Tadej Panjtar in 
Janoš Morenčič, oba z dolgoletnimi iz-
kušnjami s področja informatike. 

Glavni cilj je bil več kot dosežen, saj je 
snov, ki so jo udeleženci tečaja spoznali 
(programski jezik Scratch), tako zanimi-
va, da je prebudila pustolovski čut prav 
pri vseh. Učenci so se tako prek modular-
nega sestavljanja naučili vstopa v pro-
gramsko okolje, spoznali kopico gradni-
kov, njihove povezave in zakonitosti. Re-
zultat so bile grafične igre s pridihom 
matematičnih znanj, ki so jih učenci na 
preprost način samostojno izdelali. 

Čeprav je v preteklosti veljalo dejstvo, 
da je programiranje zelo zahtevno in re-
zervirano le za izkušene računalničarje, 
pa danes ni povsem tako. Zato pojdi na 
internet in poženi Scratch! 

V. S.  
Učenci 4. in 5. razreda z mentorji. Foto: arhiv OŠ Deskle  

Po podatkih Svetovne zdravstvene orga-
nizacije vsako leto po svetu na cestah 
umre 1,24 milijona ljudi, poškoduje se jih 
50 milijonov, 5 milijonov jih ostane traj-
no invalidnih. Tudi slovenske ceste so še 
vedno zelo krvave. Od leta 1991 do 2016 
so zahtevale kar 7224 življenj, več kot 
280.000 ljudi se je v tem času na cestah 
poškodovalo.  

19. november je dan, ko se po celem 
svetu spomnimo na žrtve prometnih ne-
sreč in se poklonimo življenju. Cilj letoš-
njih dejavnosti je zmanjšanje števila smrt-
nih žrtev do leta 2020 za 50 odstotkov. 
Vzgoja za varnost v prometu se začne 
doma, nadaljuje pa v šoli. Učenci se že v 
nižjih razredih srečajo s policistom, pri 
razrednih urah se vsako leto pogovarja-
mo o varni poti v šolo, ob svetovnem 
dnevu spomina na žrtve prometnih ne-

Da bi na cesti ne ugasnilo nobeno življenje 
sreč pa so učenci izbirnega predmeta likovno snovanje izdelali plakate, ki nas v avli OŠ 
Kanal opozarjajo na previdnost na cestah.  

Irena Hočevar Križnič  

Foto: arhiv OŠ Kanal  
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NIJZ OE Nova Gorica in Policijska uprava Nova Gorica sta z namenom spodbuditi vozni-
ke k varni vožnji organizirala ulično akcijo Otroci za varnost v prometu. Otroci vrtcev, 
učenci, mentorji ter predstavniki policije so akcijo začeli v Desklah in jo nadaljevali v 
Kanalu. 

V okviru akcije so otroci izdelovali obešanke za 
v avto na temo alkohol in promet. Izdelke so obli-
kovali tako, da voznike spodbudijo k razmisleku o 
tveganem in škodljivem pitju alkohola ter posledi-
cah vožnje pod vplivom alkohola. Na ulični akciji 
bodo naključnim voznikom razdelili obešanke za 
avto in letak, ki je opremljen s sporočilom. 

Nekaj otrok je obiskalo tudi župana Andreja 
Maffija ter ga z izdelki opozorilo na varnost v 
cestnem prometu. Dali so mu tudi letak, na kate-
rem je zapisano "Varen voznik je trezen voznik. 
Ko piješ, ne vozi, če voziš – NE PIJ".  

Matejka Maver Pregelj 

Ulična akcija Otroci za varnost v prometu 

Paraolimpijski dan na OŠ Kanal 

V petek sem doživela prav poseben dan. 
Prišli so paraolimpijci. Prvi dve šolski uri 
smo v telovadnici preizkušali poligon. Preiz-
kusili smo se v štirih omejitvah, ki jih imajo 
invalidni ljudje. Najteže mi je bilo, ko sem na 
golu z zavezanimi očmi branila žogo. V žogi 
so zvončki, ki so mi pomagali, da sem žogo 
lahko ujela. Morala sem zelo dobro posluša-
ti. Pri tem mi ni šlo najbolje. Občutila sem, 
kako težko je slepim ljudem. Preizkusili smo 
se tudi v igranju odbojke brez uporabe nog. 
Tako sem občutila, kako se počutijo para-
plegiki. Po končanem preizkušanju ovir za 
invalidne ljudi nas je obiskal fant, ki je para-
plegik. Opisal nam je svojo zgodbo. Ob pri-
povedovanju njegove zgodbe mi je bilo 
težko. Občudujem ga, ker se veliko ukvarja 
s športom, posebej s košarko. V košarki je 
zelo uspešen, počuti se veselega, da lahko 
živi in sledi svojim sanjam. 

Loris Sofia Vidič, 3. b, OŠ Kanal 

 

Šport briše razlike 

V petek smo imeli športni dan. To ni bil na-
vaden športni dan, saj smo na njem spozna-
li, da se s športom ukvarjajo tudi invalidi.  

Spoznali smo invalida Janeza in Natali. Ja-
nez nam je povedal svojo zgodbo, kako je 
postal invalid. Zdaj se ukvarja s športom in 
košarko. Natali je invalidka in športnica. 

Pokazala nam je igro bocco. Pokazali so 
nam tudi, kakšne igre igrajo invalidi. Posku-
sili smo. Zali je šlo tako dobro, da je prema-
gala Natali. Slepi imajo žogo na zvončke. 
Invalidi tudi tekmujejo. Janez nam je dal 
radirko, na kateri piše: Šport briše razlike.  

Vsi smo se zabavali, čeprav so bili med nami 
nekateri invalidi, mi pa smo zdravi. Šport 
briše razlike. 

Lara Bucik, 3. a, OŠ Kanal 

Šport briše razlike med invalidnimi in zdravimi 
Na OŠ Kanal so imeli v petek, 24. novembra, poseben športni dan. Učenci od prvega do 
petega razreda so spoznavali, kako živijo in se ukvarjajo s športom invalidni ljudje. 

Paraolimpijske igre na OŠ Kanal, foto: Monika Rutar  
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Tradicionalni slovenski 
zajtrk na OŠ Kanal in 
POŠ Kal nad Kanalom 

V petek, 17. novembra, smo imeli na šoli 
tradicionalni slovenski zajtrk. Najprej smo 
izdelovali panjske končnice. Na papir je 
vsak učenec narisal motiv čebel, narave, 
panjev, čebelarjev … Vsak oddelek je nato 
oblikoval čebelnjak s poslikanimi panjski-
mi končnicami.  

Za zajtrk smo dobili mleko, kruh z maslom 
in medom ter sadje. Vse je bilo lokalno pri-
delano. Zavedati bi se morali, da je zajtrk 
najpomembnejši obrok dneva, in priporo-
čeno je, da jemo zdravo in lokalno pridela-
no hrano.  

Tiana Karnel, 9. a, OŠ Kanal 

V petek smo imeli tradicionalni slovenski 
zajtrk. Od doma smo prinesli stara oblačila, 
ki smo jih potem v šoli oblekli. Oblekli smo 
jih zato, ker je bil praznični dan. Prišla sta 
snemalec in novinarka, ki sta nas posnela. 
Nekateri smo nastopali. To 
sem bila tudi jaz. Poleg me-
ne so nastopali tudi Nejc, 
Žiga Stanič, Sanja, Ana, 
Žiga Cristofoli, Leon in Maj. 
Pri zajtrku je bil tudi vrtec. 

Snemalec in novinarka sta bila zadovoljna. 
Za zajtrk smo jedli med, maslo, kruh in pili 
mleko. V zahvalo čebelicam smo zapeli tudi 
pesem. Vsi smo imeli malo treme. Dan je bil 
super. 

Tina Leban, 4. k  
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Učenci POŠ Kal nad Kanalom so se brez strahu postavili pred kamero. Foto: arhiv OŠ Kanal  
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Kalani so oblekli stara oblačila. 
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Neptunovo kraljestvo 
na OŠ Kanal  
Letos so se v tednu evropske kulturne 
dediščine, od 23. do 30. septembra 2017, 
po celi Sloveniji odvijali zelo raznoliki 
dogodki projekta, poimenovanega Voda, 
od mita do arhitekture, katerih namen je 
bil skrb za vodo in zaščito dediščine, po-
vezane z vodo. Na OŠ in v vrtcu Kanal 
smo se že ob koncu lanskega šolskega 
leta vključili v projekt. Odkrivali in spoz-
navali smo kulturno dediščino v svojem 
okolju, ustvarjali z različnimi materiali, 
pisali literarne prispevke in se pripravljali 
na osrednjo prireditev in odprtje razstave 
27. septembra. 

Na prireditvi, ki jo je v večnamenski dvo-
rani OŠ Kanal povezoval osmošolec An-
draž Hvalica, je pomen vode v mitologiji 
in življenju najprej predstavila ravnateljica 
OŠ Kanal Milka Zimic. O delu peric in naši 
lepi deželi je zapel mladinski pevski zbor 
pod vodstvom Mojce Jerončič in ob klavir-
ski spremljavi Mirjam Furlan. Prisluhnili 
smo pesmicam, ki so jih v okviru projekta 
ustvarile učenke OŠ Kanal in deklamirali 
Aljaž Gerbec, Larisa Dugar, Katarina Hva-
lica, Veronika Stegel in Vita Šuster, naj-
mlajši iz vrtca so nam s plesom in gibi pri-
kazali svoja doživetja z vodo, z zvoki har-
monike sta konec prireditve popestrila še 
devetošolca Pia Likar in Jakob Ipavec. 

Med prireditvijo so si obiskovalci ogledali 
projekcijo bogate kulturne in naravne de-
diščine v našem okolju, zanimive kotičke 
so v domačem okolju poiskali in fotografi-
rali učenci sami. Koliko bogastva se skriva 
v naši bližini? Korita, ostanki mlinov, vod-
njaki …  

Na razstavi so prikazani zelo različni iz-
delki učencev in otrok iz vrtca. Ob vhodu v 
športno dvorano sta obiskovalce pozdra-
vila kip boga voda Neptuna in bogata raz-
stava fotografij, v preddverju večnamen-

ske dvorane in šolski avli pa so razstavljeni 
izdelki najmlajših in učencev višjih razre-
dov – od drobnih poslikanih kamenčkov 
do čudovitih akvarelov, literarni prispevki, 
makete mlinčkov in vodnjakov pa še mar-
sikaj zanimivega.  

Tako smo se z besedo in sliko sprehodili 
skozi Neptunovo kraljestvo in odkrili, kaj 
vse se skriva v njem. Veseli smo, da nas je 
spremljalo toliko obiskovalcev prireditve 
in razstave.  

Irena Hočevar Križnič  

Kip boga Neptuna je pozdravil obiskovalce. Foto: arhiv OŠ Kanal  
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OŠ Kanal bo v sodelovanju z Občino Kanal ob Soči ter TIC-em Kanal pripravila pro-
gram za oživitev kulturne dediščine kanalske občine, in sicer v okviru projekta Kre-
pitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževa-
njem in okoljem v osnovnih šolah. 

Z namenom, da bi s programom zajeli čim večji del naše preteklosti in jo prenesli 
na mlajše generacije, se obračamo na vas, spoštovani krajani in krajanke. Prosimo 
vse, ki se spominjate: 
- izdelkov stare obrti (npr. košar, orodja); 

- iger, s katerimi so si nekoč krajšali čas; 

- morda že pozabljenih jedi; 

- pravljic, zgodbic in anekdot; 

- oseb, ki so zaznamovale našo preteklost, a so morda nepoznane širšim množicam; 

- naravne in kulturne dediščine našega okolja nasploh; 

da stopite v stik z nami.  
Skupaj lahko prenesemo nekdanje znanje in modrost na mlajše generacije. Zago-

tovo jih bodo mladi znali uporabiti, po svoje preoblikovati in prenesti naprej.  
Za vse informacije nas pokličite na 031 342 290 (Petra Valentinčič, OŠ Kanal) ali 

(05) 39 81 602 (ravnateljica) oz. pišite na e-naslov valentincic.petra@gmail.com ali 
milka.zimic@guest.arnes.si. 

Hvala za pomoč!  
      Petra Valentinčič, vodja projekta 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Kulturna dediščina Kanala in okolice 
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Občanke in občani častitljivih let 
Kot je že v navadi, tudi v tokratni številki občinskega glasila Most del slednjega posvečamo svojim najstarejšim občanom. Pravijo, da 
svet na mladih stoji, in prav imajo. A brez življenjskih naukov, ki jih premorejo naši starejši občani, bi bil svet zagotovo težji in manj 
lep. V času, ko nas tehnologija prehiteva po levi in po desni, težko ustvarjamo zgodbe, ki jih bomo delili našim vnukom, pravnukom, 

POPRAVEK in OPRAVIČILO 
 

Iskreno se opravičujemo gospodu Ivanu Gabrijelčiču za 
neljubo napako v prejšnji številki Mosta. Zapisali smo, da 
so se mu v zakonu rodili trije otroci. Dejansko ima gospod 
Ivan le dva otroka – sina in hčerko. 

Majda Rejec 

Jožefa Zimic je 19. 
marca letos praznovala 
90. rojstni dan. Rodila 
se je na Kanalskem Vrhu 
v kmečki družini, v kate-
ri je bilo šest otrok. Že 
od malega je pomagala 
staršem pri delu na 
kmetiji.  Zlasti težko je 
bilo po smrti očeta, ko 
so s sestro in mamo 
ostale na kmetiji same. 

Osnovno šolo je obi-
skovala kar v domači 
vasi, saj je bilo v tistih 
časih v vasi veliko otrok. 
Na šolo ima lepe spomi-
ne, četudi je bil pouk v 
tujem, italijanskem jezi-
ku. V šoli so pogosto 
pripravljali prireditve, na 
katere so prišli tudi dru-
gi vaščani. Po vojni je 
bila kot kuharica zapo-
slena v Kanalu in nato kot gospodinjska pomočnica v Gorici. 

Po poroki z Alojzom Zimicem se je preselila na Skale. V zakonu 
so se jima rodili štirje otroci. Ko so gradili novo cementarno, so 
se morali odseliti. Nov dom so si ustvarili v Desklah, kjer gospa 
Jožica še vedno živi v lastnem gospodinjstvu. Pri vsakodnevnih 
opravilih ji zadnje čase pomaga najmlajša hčerka, ki živi v isti hiši. 

Ko so otroci nekoliko zrasli, se je zaposlila v anhovski cemen-
tarni in tam dočakala upokojitev. Tudi po upokojitvi je ostala ak-
tivna. Vezla je gobeline, kvačkala in obdelovala vrt, ki je še danes 
njeno veliko veselje. Budno je spremljala dogajanje doma in po 
svetu ter veliko brala, dokler ji je vid to dopuščal. Veliko veselja ji 
naredijo otroci, vnuki in pravnuki, ki jo redno obiskujejo. 

Drugega februarja letos 
je Angela Valentinčič do-
polnila devetdeset let. 
Rojena je bila kot najmlajši 
otrok v družini s šestimi 
otroki. Kot petletna dekli-
ca je izgubila mamo. Ker je 
pri majhnih otrocih še ka-
ko potrebna ženska roka, 
se je oče ponovno poročil. 
Družina je bila zavedna, 
tako so se bratje pridružili 
narodnoosvobodilnemu 
boju. Trije se iz vojne niso 
več vrnili. 

Po priključitvi Primorske 
k matični domovini se je 
poročila s sovaščanom 
Alojzom Valentinčičem. Rodili so se jima trije otroci. Dvajset let je 
bila zaposlena v cementarni v skladišču plošč, doma pa je kmeto-
vala. Po upokojitvi je nadaljevala obdelovanje zemlje. Še vedno, 
kljub častitljivim letom, najraje preživlja čas na vrtu. Pravi, da ji 
čas tako najhitreje teče. Tudi ob našem obisku smo jo našli na 
vrtu. 

Starost preživlja v rojstni hiši skupaj s hčerko Silvo. Še vedno je 
polna energije in optimistično gleda v prihodnost.  

Pavla Velišček se je rodila 12. oktobra 1927 v zaselku Zagomila. Otroštvo je pre-
življala v kmečki družini s petimi otroki. Osnovno šolo je obiskovala v Plavah, do 
koder je imela od doma dobro uro hoda. Po zaključeni osnovni šoli se je vpisala na 
komercialno šolo v Gorici. Vsak dan je morala peš na avtobus na Dolgo njivo, kar pa 
je bilo sredi vojne vihre zelo nevarno, zato je na očetovo željo šolanje prekinila. 

Kot petnajstletno dekle je bila med vojno kurirka, vzdrževala je zvezo s partizani 
iz Brd in pogosto sredi noči spremljala partizane do Dolge njive. Na njihovi osamlje-
ni kmetiji pa so se pogosto oglasili tudi fašisti, Nemci in domobranci ter jim grozili. 
Za vse so bili to težki in nevarni časi. 

Po vojni se je poročila z Virgilijem Veliščkom s Kobalšča. Kmalu po poroki sta se 
preselila v Deskle in si kasneje, ko so bili otroci še majhni, zgradila hišo, v kateri živi 
še danes. V hiši prebiva tudi sin z družino, ki ji zadnje čase, ko sama ne zmore več 
vsega, veliko pomaga. 

Zaposlena je bila na Žici Kanal, upokojila pa se je kot delavka anhovske cementar-
ne. V veliko veselje so ji obiski otrok, vnukov in pravnuka, na katerega je še pose-
bej ponosna. 

Besedilo: Majda Rejec 

Fotografije: Majda Rejec in Srečko Markič  
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in prav zato so življenjske zgodbe naših najstarejših občanov 
občine Kanal toliko pomembnejše. 

Med zanimive starej-
še gospe zagotovo 
sodi Lidija Gerbec, tre-
tja najstarejša občanka 
KS Kambreško, ki jo 
večina še danes pozna 
po peki odlične oreho-
ve potice. Rodila se je 
leta 1932. V družini je 
bilo šest otrok in kaj 
hitro se je morala na-
učiti trdega dela. Druži-
na se je namreč preživ-
ljala s kmetijstvom. Ko 
je spoznala moža, Vik-
torja Gerbeca, se je pre-
selila v Močila. Rodila 
sta se jima dva otroka, 
Mira in Zdravko. Tudi 
tukaj ji življenje ni priza-
našalo. Borba za kruh je 
bila vsakdanja. Kmetija, 
ki je bila glavni in edini vir preživetja, je bila namreč v strmini, kar 
je delo še bolj otežilo. Kljub trdemu boju gospa Lidija ni izgubila 
volje, bolezen ji je kasneje vzela moža Viktorja pa tudi njej ni pri-
zanesla. 

Danes z veseljem skrbi za svojih sedem vnukov in tri pravnuke, 
ki jih še posebej razveseli s svojo potico, ki jo speče za posebne 
praznike, ko se zbere vsa družina. Tako kot je mama njej, je tudi 
sama znanje peke potice prenesla na svojo nevesto Metodo. 

Sama pravi, da je življenje danes veliko preveč stresno. Vsak 
skrbi le zase, nihče ni z ničimer zadovoljen. Kljub temu da je ve-
dno trdo delala, jo na mladost vežejo lepi spomini, saj pravi, da 
so se veliko družili, hodili na plese in si med seboj pomagali. Ne-
kaj, kar danes skoraj ne obstaja več.  

Ludvik Hvala iz Kala nad Kanalom šteje častitljivih 90 let. 
Osnovno šolo je obiskoval v Kalu, za mizarja se je najprej učil pri 
domačem mojstru Petrovem Stanku, pozneje pa je obiskoval 
lesno šolo v Solkanu. Kot mojster je delal v ZMO-ju Solkan in učil 
praktični pouk na lesni šoli v Solkanu. Pozneje se je zaposlil v 
gledališču v Novi Gorici in skrbel za scenografijo. Med NOB je bil 
kurir. 

Gospod Ludvik si je ženo Karmelo, s katero imata dve hčerki, 
poiskal na Krasu. Sedaj ga razveseljujeta tudi dva vnuka. 

Sodeloval je v pevskem zboru v Solkanu, igra bas in kitaro. Je 
tudi strasten planinec, saj je bil na Triglavu kar 26-krat, zadnjič 
pri 85. letih. Danes pa je njegova najljubša igra – briškola. 

Venčeslav Medvešček prav tako šteje 90 let. Rodil se je kot 
prvorojenec v družini sedmih otrok pri Petrajevih v Krstenicah. 
Delal je pri gradbenem podjetju, pozneje na železnici kot vzdrže-
valec prog, nato pa v Cementarni Anhovo. Do cementarne ga je 
vodila pešpot, kakor tudi Drejevo Tonico iz Gorenje vasi. Ker pa 
nam pešpoti dajejo več iskric (v očeh), se je tudi med njima dve-
ma zaiskrilo … in tako sta se pri 32. poročila. Imata tri otroke in 
šest pravnukov. 

Gospod Venčeslav je član PD-ja, obiskuje številne planinske 
točke, samo na Triglavu je bil dvajsetkrat. Danes je član Društva 
upokojencev Kanal in z zanimanjem sledi delu društva.  

Lidija Gerbec na fotografiji s pravnukinjo 
Saro, foto: Dora Ravnik 

Tudi vasica Morsko premore kar nekaj občanov in občank, ki 
štejejo 80 in več let, in to je najlepše v kratko kitico povzela 
gospa Jožica Dolenc. 

 

ČAS HITRO NAM BEŽI, 

NAENKRAT STARI SMO VSI. 

A SMO PONOSNI MI, 

DA IZ VASI MORSKO 

NAS ŠE TOLIKO ŽIVI. 

 
 
Vsem našim starostnikom želimo zdravja in vitalnosti v letu 2018! 
 

Sonja Kralj in Maja Gerbec   
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Nov veter ali volitve za 
župana 

Leto, ki prihaja, s seboj prinaša tudi žu-
panske volitve in s tem možnost prevetri-
tve ali potrditve obstoječe občinske upra-
ve in župana. Vsak od nas vidi razvoj v 
občini Kanal na svoj način. Veliko ljudi svo-
je mnenje pove zgolj in samo znotraj 
gostilniških krogov, spet drugi svojo jezo 
ali veselje izlivajo na različnih družbenih 
omrežjih, a le malo je takšnih, ki bi se izpo-
stavili in kaj dejansko naredili. Občina Ka-
nal ob Soči ima ogromno danosti. Ali so 
slednje izkoriščene ali ne, naj presodi vsak 
sam. Vsekakor so stvari, ki bi bile potreb-
ne sprememb. A spremembe si moramo 
želeti vsi in zanje moramo biti pripravljeni 
tudi kaj narediti. Samo kazati s prstom, 
kdo bi moral kaj narediti, ni dovolj. Obe-
nem pa bi morali tisti, ki so v naši občini 
pristojni za določene stvari, ljudi in njihove 
ideje podpreti in jim stopiti naproti. Samo 
se ne bo naredilo nič. Občina Kanal pa bo 
s časom postala le še ena izmed občin, v 
katerih je razvoj prepuščen bolj ali manj 
samemu sebi. Reka Soča, dobra geograf-

ska lega, prijetno vreme, zanimiva zgodo-
vina …, vse to in še več je naš potencial. 
Dajmo ga izkoristiti. Dajmo si pomagati in 
skupaj narediti občino lepšo, boljšo in za-

nimivejšo. Za naše otroke, mlade, stare, 
podjetnike …, za vse! 

M. G.  
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Leta 2014 je bil Sandi Gabrijelčič izbran za naj športnika leta 
2014 občine Kanal ob Soči. V pogovoru ob prejemu priznanja so 
bile njegove besede: "Sedaj pa s polno paro naprej!" 

Pred letom in pol je Sandi ustanovil plesno skupino UNITY 
crew. Ime UNITY, ki ga je predlagal fantom iz skupine, je bilo čla-
nom všeč, saj poudarja pomen združevanja. Kasneje pa je bil 
ustanovljen tudi Klub UNITY. Prvotno skupino je sestavljalo šest 
plesalcev, in sicer Sandi Gabrijelčič, Nik Oblak, Robert Babič, Anej 
Hrobat, Matic Gorjan in Matija Miščič. Skupina je na tekmovanju 
v Ljubljani postala državni prvak v kategoriji breakdance teams. V 
letu 2016 pa so se udeležili tudi svetovnega prvenstva v Avstriji in 
dosegli četrto mesto. 

Letos je prišlo v ekipi do zamenjave nekaterih članov. Plesno 
skupino UNITY crew zdaj sestavljajo Sandi Gabrijelčič, Mitja An-
drejka, Saša Štrukelj, Nik Šuler, Tim Babnik, Nik Oblak in Tine 
Bodiroža. Tako se je začela uresničevati Sandijeva želja po pove-
zovanju s plesnimi talenti iz vse Slovenije. 

Z novo nadgrajeno verzijo programa je skupina UNITY crew v 
letu 2017 dosegla 1. mesto na evropskem prvenstvu v kategoriji 
breakdance teams na Poljskem, v Kopenhagnu na Danskem pa so 
postali svetovni prvaki v kategoriji breakdance teams. V kategori-
ji breakdance solo je Nik Šuler zasedel 4. mesto. 

Zadnji uspehi skupine UNITY crew pa so s plesnega tekmovanja 
DANCE MASTERS v Skopju. Tim Babnik je osvojil 1. mesto, Sandi 

Gabrijelčič pa 2. mesto v kategoriji breakdance solo battles. Naj-
več pa ekipi pomeni težko priborjeno 1. mesto na tekmovanju 
GALA GRAND PRIX, to je v tekmovanju za najboljšo plesno točko 
med vsemi kategorijami. 

Sandijeve želje in načrti ekipe za prihodnost so skupino poveča-
ti in vključevati dobre plesalce iz vse Slovenije, saj bodo le tako 
močnejši in si lahko postavili višje cilje. 

Čestitke in srečno, fantje! 

Ana Valentinčič 

Novi uspehi Sandija Gabrijelčiča in 
skupine UNITY crew v letu 2017 
O Sandiju je bilo že veliko napisanega. V neki reviji je bil leta 
2015 predstavljen kot simpatičen in energije poln fant iz Ložic v 
občini Kanal ob Soči, ki se je pred leti vpisal na tečaj breakdan-
cea, in ta ga je popolnoma prevzel in mu spremenil življenje. 
Skupina Go Breakers, katere član je bil, je zmagala na državnem 
prvenstvu, osvojila na evropskem prvenstvu v Riminiju drugo 
mesto ter isto stopničko ponovila še na Danskem. Posamezno 
je takrat Sandi zasedel tretje mesto na državnem ter četrto na 
svetovnem prvenstvu. 

Tekmovanje v točnosti 
pristajanja z jadralnim 
padalom 

Kot že devetnajstič zapored nam je tudi 
letos uspelo izpeljati zanimivo piko tek-
mo v jadralnem padalstvu. Sami pogoji 
za to tekmo niso bili najboljši, ker je bilo 
brezveterje, in v takšnih pogojih je težko 
vzleteti na našem vzletišču, a kljub temu 
je vzletelo 21 tekmovalcev in varno pri-
stalo. Bilo bi jih še več, če ne bi bila napo-
ved slaba in hkrati še predtekmovanje za 
svetovno prvenstvo v Kobaridu. Letos 
smo za spremembo spremenili pristajal-
no mesto, ki smo ga imeli na travniku v 
Plavah pri Gostilni Dermota, kjer smo 
kasneje imeli tudi podelitev pokalov in še 
dobro pogostitev tekmovalcev. Cilj spre-
membe je bil med drugim promovirati ta 
šport v naši občini kot neko turistično 
ponudbo. Kot vedno do sedaj so tekmo-
valci zelo zadovoljni z našo piko tekmo, 

saj dobivamo pohvale tudi z njihove stra-
ni. Drugo leto imamo okroglo obletnico, 
zato bomo poskušali dodati še kakšno 

zanimivost. Želimo si še več takšnih dru-
ženj v prihodnosti! 

Besedilo in fotografija: Božo Gorjanc  

Plesno skupino UNITY crew zdaj sestavljajo: Sandi Gabrijelčič (spodaj na 
fotografiji), Mitja Andrejka, Saša Štrukelj, Nik Šuler, Tim Babnik, Nik Oblak 

in Tine Bodiroža. 
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Manca Strnad je stara dvanajst let, je 
učenka 7. razreda OŠ Kanal in odlična 
plesalka. Na evropskem prvenstvu na 
Nizozemskem je na tekmovanju v parih 
dosegla izjemen uspeh, postala je evrop-
ska podprvakinja. 

Kje in kolikokrat tedensko treniraš? Po 
koliko ur? Imaš dovolj časa za drugo?  

Treniram v Novi Gorici, trikrat ali več-
krat tedensko po dve uri. Včasih je zelo 
utrudljivo, a s trudom sem dosegla na-
slov evropske podprvakinje v hip-hopu 
v mladinski kategoriji. Imam dovolj ča-
sa tudi za druge dejavnosti. Ples mi je 
vse. Rada se gibam. Pri plesu se dobro 
počutim, se sprostim.  

Kako si se počutila, ko si izvedela, da 
greste na Nizozemsko? Bi šla raje kam 
drugam? Si bila prvič na letalu? Kakšen 
je bil let?  

Ko sem izvedela, da gremo na Nizozem-
sko, se mi je zdelo super. Šla bi tudi 
kam drugam, a mi je bilo potovanje tja 
tudi v redu. Najprej smo šli v Benetke 
na letališče. Ko smo prišli na letalo, me 
je bilo najprej malo strah, ker sem bila 
prvič na letalu. Ko smo vzleteli, sem 
videla, da leteti z letalom ni nič poseb-
nega. Všeč mi je bil razgled.  

Ste si ogledali tudi kraje? Kakšen vtis si 
dobila o Nizozemski?  

Nizozemska je zelo ravna. Zelo je pihalo 
in bilo je mraz. Videli smo veliko koles, 
ki so značilna za Nizozemsko. Ogledali 
smo si mesto. Zelo mi je bilo všeč.  

Kako je potekalo tekmovanje?  

Tekmovanje se je začelo v soboto, 11. 
novembra. Bila sem zelo živčna. Tek-
movali smo v kulturni dvorani na odru. 
Najprej smo se ogreli, raztegnili in po-
novili koreografijo. Ob 12.20 smo bili na 
vrsti. Bila sem vznemirjena. Ko sem pri-
šla z odra, sem imela dober občutek. 
Ko pa sem izvedela, da sem druga, sem 
bila zelo vesela. To je bil nepopisen tre-
nutek.  

Koliko vas je bilo v konkurenci? Katera 
disciplina ti je najbolj všeč? Ali rada ple-
šeš v skupini?  

V konkurenci nas je bilo devet. Tekmo-
vala sem v paru v hip-hopu. Od vseh 
disciplin, džez, pum-pum, hip-hop, mi je 
najbolj všeč prav hip-hop. Rada tekmu-
jem v skupini. Če nas je več, se počutim 
bolje. Tudi ples v parih mi je zelo všeč.  

Kaj pa vrnitev domov?  

Let nazaj ni bil več tako prijeten, ker je 

Manca Strnad srebrna na evropskem prvenstvu 
v hip-hopu 

močno pihalo in se je letalo treslo. A 
srečno smo se vrnili. Ko smo prišli v 
Novo Gorico, nam je cela skupina pri-
pravila sprejem.  

Bi tako izkušnjo še ponovila?  

Vsekakor bi to še ponovila. Bila je ču-
dovita dogodivščina.  

 

Pogovarjala se je Teja Pavšič, 7. a, OŠ Kanal  

Manca Strnad se veseli svojega uspeha. 
Foto: osebni arhiv  
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Med najstarejše smučišče pri nas sodi 
Mariborsko Pohorje. Leži na osrednjem 
grebenu Pohorja, sredi gozdov. Smučarski 
center Mariborsko Pohorje vam ponuja 
več kot 41 km urejenih smučarskih prog 
vseh težavnostnih stopenj. Poleg smučar-
skih prog se na grebenu Pohorja razpro-
stira še 27 km tekaških prog. Smučišča 
povezuje 5 sedežnic, 16 vlečnic in ena 
krožno kabinska žičnica. 
Dnevna cena smučarske vozovnice znaša: 

 odrasli: 31 evrov, 

 otroci (7–14let): 17 evrov, 

 mladostniki (15–19 let): 26 evrov, 

 osebe nad 65 let: 26 evrov. 

Kanin – Sella Nevea je edino visokogor-
sko smučišče v Sloveniji. Smučarske povr-
šine se razprostirajo nad višino 2000 m. 
Tukaj poteka smuka na izključno narav-
nem snegu. Kanin vam ponuja 30 km smu-
čarskih prog, katerih urejenost in odpr-
tost sta odvisni od zapadlega snega. Do 
smučišč pridemo s krožno kabinsko žični-
co, ki nas pripelje na višino 2202 m. Smuči-
šče je povezano z italijanskim smučiščem 
Sella Nevea, do katerega se lahko spustite 
preko Sedla in Prevale. Naše edino visoko-
gorsko smučišče ne nudi tekaških prog. 

Cena dnevne vozovnice znaša: 

 odrasli: 22 evrov (+ Sella Nevea je 35 
evrov), 

 junior (10–20 let): 22 evrov (+ Sella Nevea 
je 26 evrov), 

 senior (65–75 let): 26 evrov (+ Sella Nevea 
je 31 evrov). 

Tretje smučišče, ki smo ga obiskali, je 
smučišče Kranjska Gora. Smučišče je pred-
vsem med družinami izredno priljubljeno, 
saj ponuja na enem mestu vse, od izposo-
je smučarske opreme do smučarskih šol. 
Največja prednost Kranjske Gore so sama 
smučišča, saj se razprostirajo po pobočju 
Vitranca, mimo Podkorena, vse do Plani-
ce. Prepletena so s trinajstimi vlečnicami 
in šestimi sedežnicami, od katerih so štiri 
štirisedežnice. Večji del prog (80 ha) se 
umetno zasnežuje. 
Dnevna cena smučarske vozovnice znaša: 

 odrasli : 32,50 evrov, 

 otroci (6–14,99 let): 20 evrov, 

 mladostniki (15–23,99 leta): 27 evrov, 

 seniorji (od 60 let dalje): 27 evrov. 

Smučišče Vogel leži nad Bohinjskim jeze-
rom v osrčju zaščitenega Triglavskega 
narodnega parka. Gondolska žičnica vas 
pripelje na nadmorsko višino 1535 m. Po-
vršina smučišča znaša 78 ha. Vogel nam 

Za male in velike popotnike 

Slovenska smučišča 
December ni samo čas praznovanj, zabav, obdarovanj, ampak je tudi čas, ko na svoj 
račun pridejo ljubitelji snežnih strmin. Večina smučišč, tako v tujini kot v Sloveniji, v 
sredini decembra odpre svoja vrata. Slovenija, kljub svoji majhnosti premore kar 9 
večjih in 33 manjših smučišč. Za vas smo jih nekaj obiskali. 

ponuja 22 km urejenih prog, od katerih je 
9,5 km lažjih in 12,5 km težjih prog. Tako 
kot Kranjska Gora nam tudi Vogel ponuja 
šolo smučanja in izposojo opreme, ne 
manjka pa niti gostinska ponudba. 
Dnevna cena smučarske vozovnice znaša: 

 odrasli: 32 evrov, 

 otroci (6–14 let): 16 evrov, 

 seniorji (nad 60 let): 28 evrov. 

Smučišče Krvavec je bilo po izboru 
World Ski Awards proglašeno za najboljše 
slovensko smučišče. Krvavec nudi 30 km 
odlično urejenih smučarskih prog na nad-
morski višini od 1450 m do 1971 m. Visoka 
nadmorska višina omogoča čudovite po-
goje za smučanje na naravnem in kom-
paktnem snegu. Uvršča se med zahtev-
nejša smučišča, čeprav je del terenov 
prilagojen smučarjem začetnikom. Od 
žičniških naprav so le tri vlečnice, drugo 
so sedežnice. Na 106 ha smučarskih povr-
šin se razprostira 29 km urejenih smučar-
skih prog. 
Dnevna cena smučarska vozovnice znaša: 

 odrasli: 33 evrov, 

 otroci: 18 evrov, 

 mladostniki in seniorji: 29 evrov. 
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Smučišče Rogla 
nudi ljubiteljem 
snežnih radosti 
popolnoma vse. Na 
stotih hektarih ima 
Rogla 11 vlečnic in 
dve štirisedežnici s 
slabimi 14 kilometri 
prog vseh stopenj 
zahtevnosti. Za tek 
na smučeh je ure-
jen tekaški stadion 
in na vrhuncu sezone 25 kilometrov prog. Za deskanje in smučanje 
v prostem slogu na snegu je urejena 1,4 kilometra dolga proga v 
Fun Parku Rogla, za sankanje na snegu 844 metrov dolgo sankališče 
ter letno-zimsko sankališče Zlodejevo s spustom po 1360 metrov 
dolgi progi s strmimi zavoji. 
Dnevna cena smučarske vozovnice znaša: 

 odrasli: 33 evrov, 

 za otroke in seniorje cena ni navedena. 

Smučarski center 
Cerkno velja za naj-
sodobnejše smučišče 
v Sloveniji. Leži na 
nadmorski višini od 
800 do 1300 m. Proge 
(18 km) so primerne 
za smučarje vseh 
starosti in znanj, v 
sklopu smučišča so 
tudi urejen snežni 

park in tekaške proge. Posebej je poskrbljeno za naše najmlajše, 
saj je na smučišču več lokacij, kjer se lahko zabavajo in preživljajo 
urice na snegu. 
Cena dnevne smučarske vozovnice znaša: 

 odrasli 30 evrov, 

 otroci: 17,50 evra, 

 mladostniki: 25,50 evra, 

 seniorji: 25,50 evra. 

Kot zadnje smo obi-
skali smučišče Golte. 
50 ha smučarskih 
površin se razteza na 
nadmorski višini med 
1250 in 1600 m. Ureje-
nih je 12,8 kilometra 
smučarskih prog, 5 
kilometrov tekaških 
prog, imajo pa tudi 

sankališče in lastno smučarsko šolo Beli zajec. Ponujajo tudi izpo-
sojo smučarske opreme, lahko pa se pohvalijo tudi z odlično kuli-
nariko. Tudi to zimo pripravljajo Golte Ski Gourmet s tremi vrhun-
skimi slovenskimi vinarji in izbranimi kuharskimi mojstri, med kate-
rimi bo tudi nosilec Michelinove zvezdice. 
Cena dnevne smučarske vozovnice znaša: 

 odrasli: 29 evrov, 

 otroci: 16 evrov, 

 mladostniki in seniorji: 25 evrov. 

Pa uspešno in varno smuko vam želimo. 

Maja Gerbec 
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PREDJED 

Lososov namaz 

 250 g skute, 

 pol skodelice kisle smetane, 

 1 žlička sveže iztisnjenega limoninega 
soka, 

 1 žlica sesekljanega svežega kopra, 

 1 žlička pripravljenega hrena, 

 120 g dimljenega lososa, 

 sol in poper. 

Nepasirano skuto do gladkega spasira-
mo v mešalniku. K spasirani skuti dodamo 

kislo smetano, limonin sok, koper, hren, 
sol in poper ter vse skupaj ponovno zme-
šamo z mešalnikom. Dobro zmešani zmesi 
dodamo dimljenega lososa in ponovno 
mešamo, dokler ne dobimo popolnoma 
gladke zmesi. K lososovemu namazu se 
zelo prilega popečen kruhek ali krekerji. 

 
GLAVNA JED 

Škarpena s krompirjem 

 75 dag škarpene (riba), 

 75 dag krompirja, 

 sol, 

 poper, 

 4 stroki sesekljanega česna, 

 peteršilj, 

 pol kozarca oljčnega olja, 

 1 dl vina, 

 juha ali krop. 

Ribe očistimo in narežemo na večje kose 
(predlagamo, da vam to naredijo že v ri-
barnici, saj so izkušeni in to naredijo hi-
tro). Krompir olupimo, operemo in nare-

Velika kuharija za male šefe 

Svečana večerja 
Hitenje, veliko število poslovnih večerij, druženj in na splošno veselo decembrsko 
vzdušje marsikoga pripravijo do tega, da si želi božič ali novo leto praznovati doma, v 
krogu svojih najbližjih. V krogu tistih, ki jih ima rad in katerih družba mu še polepša že 
tako lep večer. A druženje si težko predstavljamo brez odlične hrane in nečesa dobre-
ga za nazdraviti. In kaj je lepšega, kot če ta svečani obrok pripravimo sami.  

Marsikdo izmed nas v sebi nosi kuharsko žilico, a le malokdo od nas premore ideje, kaj 
pripraviti tistim, ki jih želimo najbolj očarati. Zato smo pa tu mi, da za ta del poskrbimo 
namesto vas. Pred vami so recepti za predjed, glavno jed in sladico, ki jih lahko pripravi-
te bodisi za božič bodisi novo leto ali pa kar tako. Tokrat smo jedilnik obarvali bolj mor-
sko. 

žemo na lističe. Pekač naoljimo, vanj po-
ložimo polovico krompirja, potresemo s 
soljo, poprom, sesekljanim česnom in 
peteršiljem. Čez vse položimo plast rib, 
osolimo, popramo in pokapljamo s polo-
vico olja in vina. Prekrijemo z drugo polo-
vico krompirja, začinimo kot prej in poka-
pljamo z oljem in vinom. Prilijemo toliko 
juhe ali kropa, da tekočina sega skoraj do 
vrhnje plasti krompirja. Pečemo v pečici 
59 minut na 180 stopinjah. 

 
Svečane večerje ali kosila pa si kar ne 

moremo predstavljati brez sladice, če pa 
je ta še čokoladna, toliko bolje. 

Za vas smo pripravili čisto pravi čokola-
dni mousse. Sladica, s katero preprosto 
ne moremo zgrešiti. 

 
SLADICA 

Čokoladni mousse 

 2,5 dl sladke smetane, 

 1–2 jajci, 

 2 žlici medu, 

 velika jedilna čokolada (200 g), 

 polovica (ali manj) 250-g paketka masla, 

 šilce viskija (odlično se obnese tudi sli-
vovka). 

Sladko smetano stepemo, jajca in med 
stepemo v peno. Čokolado z maslom sto-
pimo v posodi (na blagi temperaturi in 
počasi). Vse tri stvari (stepeno smetano, 
jajčno medeno peno in stopljeno čokola-
do z maslom) zmešamo v eni posodi, do-
damo še šilce žganega in čokoladni mous-
se postavimo v hladilnik (v desertnih ko-
zarcih). 

Čokoladni mousse je sicer najboljši šele 
naslednji dan, a tudi čez urico ali dve bo 
več kot odličen. 

Pa dober tek! 
In ne pozabite: najboljši obed je vedno 

tisti, ki je preživet v družbi vam najljubših 
oseb. 

Maja Gerbec 
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Čestitka novorojenim in njihovim staršem 

Nejc Cuder, Deskle 

Elma Delić, Deskle 

Zarja Mavrič, Gorenja vas 

Lan Medvešček, Anhovo 

Tim Medvešček, Anhovo 

Ian Serjun, Plave  

Otroci so naše največje bogastvo, 
njihova vzgoja pa naše najpomembnej-
še in najzahtevnejše poslanstvo. Otroci 
v nas izzovejo najgljobja in najmočnejša 
čustva. Brezpogojna ljubezen vzplame-
ni prvi trenutek, ko se zazremo v njiho-
ve nedolžne oči, ko jih prvič primemo 
za rokico vedoč in zavedajoč se, da 
smo mi njihov življenjski vodnik. Takrat 
se zasidrajo v naše srce. Za vedno. V 
občini Kanal je v jesensko-zimskem 
obdobju na svet privekalo šest malih 
nedolžnih bitjec. Štirje dečki in dve de-
klici. 

Želimo jim, da bi skozi življenje jadrali 
lepo in brez zapletov.  

Peter Pan je imel prav, ko je rekel: 

˝Hitimo, da odrastemo ˝. 

In potem? 

Potem ugotovimo, da je biti otrok 

najlepša stvar na svetu. 

Naj vaši otroci v vas zbudijo otroka. 
Brezskrbnega, nasmejanega, radoživega, 
veselega otroka. 

Maja Gerbec 

Malo drugačna darila 

Konec leta je čas, ko velikokrat nespa-
metno in v naglici kupujemo darila, na 
katerih se med letom velikokrat potem 
nabira prah. Hitenje in pomanjkanje idej 
nas prevečkrat privedeta do tega, da ku-
pujemo stvari samo zato, da nekaj kupi-
mo.  

Zakaj ne bi bilo letos drugače? Zakaj ne 
bi letos z nakupom darila osrečili tako 
obdarovanca kot izdelovalca in v določe-
nih primerih pripomogli še v skupno do-
bro? 

Eno izmed takšnih daril so zagotovo 
punčke iz cunj, ki nastajajo izpod rok čla-
nic Društva upokojencev Kanal. V njihovo 
izdelavo pa je vključena tudi OŠ Kanal, ki 
poskrbi za njihovo poslikavo. 

Do sedaj so punčke izdelovale za Unicef 
in tako prispevale, da se je v nerazvitem 
svetu cepilo večje število otrok. Od vsake 
posvojene (prodane) punčke namreč Uni-
cef iztrži minimalno 20 evrov, kar zado-
stuje za cepljenje enega otroka iz nerazvi-
tega sveta. 

Letos pa bodo del od prodaje punčk iz 
cunj namenile šolskemu skladu OŠ Kanal 
in tako pripomogle k temu, da si bodo 
lahko vsi otroci, ki obiskujejo šolo, privo-
ščili več ne glede na socialni status. 

Dragi občani in občanke, postanimo del 
rešitve! Obdarujmo z darili, katerih vre-
dnost seže daleč. Obdarujmo z darili, ki 
nastajajo izpod rok naših malih 
"obrtnikov", domačih ustvarjalcev.  
Ponesimo njihovo delo v svet in v domove 
naših najljubših.  

Namenitev dela dohodnine za društva 

Podprite naša društva, ker vas nič ne stane  
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov 
je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan 
v naši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki pla-
čuje dohodnino, lahko našim društvom še dodatno pomaga, tako da jim name-
ni do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane, pomeni pa veliko. 

V naši občini je 13 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako 
pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite, gre vašega pol 
odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4 milijone evrov, ne-
porabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno naša društva znala najbolje in 
najkoristneje porabiti.  

Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno 
zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje naj-
ljubše občinsko društvo, tudi njim lahko podarite svojega pol odstotka. Če bi 
radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih 
lahko do največ pet.  

Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki ali se 
pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete spletno stran dobrodelen.si. 
Tam vas čaka seznam vseh društev iz naše občine – poiščite jih po poštni števil-
ki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta 
odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma 
spremembe prejemnikov. 

Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi vas življenje v 
naši občini še lepše, boljše, varnejše. Hvala!  
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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 pobar-
vanko iz prejšnjega Mosta 
prejme 
Ana Črvič, Kanal. 
Čestitamo! 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 53: 
praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme David Lenar iz Kranja. Čestitamo!  
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