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Most 

Glasilo občine Kanal ob Soči 

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

Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči, 
zanjo župan Andrej Maffi 

Glavna in odgovorna urednica: 
Maja Gerbec 

Člani uredniškega odbora: Irena Hočevar 
Križnič, Petra Paravan, 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. 

Pa smo ga končno dočakali! Poletje … 

... in nov Most. 

 Dolge vroče dni, ki naznanjajo konec 

šolskih obveznosti in vseh različnih 

dejavnosti, ki nas zaposlujejo dan za 

dnem skozi celo leto. Pred nami je čas, 

ki si ga moramo vzeti zase. Čas, ko 

nam ne sme biti nerodno, če dan pre-

živimo v popolnem brezdelju. Čas, ki 

ga moramo zapolniti z branjem knjig, 

druženjem s prijatelji, kopanjem v morju ali reki, poležavanjem na plaži ... 

Čas, ko morajo biti naši možgančki na off. Izkoristite ta čas, ker kot bi mig-

nil, bo pred vrati jesen in z njo kup novih obveznosti. 

Naj vam čas na plaži krajša listanje občinskega glasila Most, ki je tokrat še 

posebej polno različnih vsebin, tako da bo vsakdo zagotovo našel v njem 

kaj zase. Želimo vam karseda prijetno branje in še prijetnejše poletje. Preži-

vite ga dobre volje, obdani s prijaznimi ljudmi. 

Uživajte poletje! 

Poletna noč je kot popolnost misli. (W. S.)  

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

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

cela stran (190 x 270 mm) 

1/2 strani (190 x 135 mm) 

1/4 strani (95 x 135 mm) 

1/8 strani (95 x 70 mm) 

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne 
križanke 

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

 

Uredništvo 

Maja Gerbec 
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Obiska so se udeležili častni generalni 
konzul Nepala, namestnik nemškega 
veleposlanika ter veleposlaniki Grčije, 
Črne gore, Ukrajine, Republike Albanije in 
Brazilije.  

Sobotno srečanje se je začelo z 
dobrodošlico župana na sedežu Občine. 
Nadaljevalo se je s predstavitvijo 
gospodarstva v severnoprimorski regiji, ki 
jo je pripravila mag. Nevenka Volk Rožič, 
ter pogovorom s predstavniki lokalnega 
gospodarstva. Lepote svoje občine smo 
predstavili z ogledom kratkega 
promocijskega filma. Sledil je voden ogled 
mesta Kanal z vodičko Darjo Marega 
Mencin. Za kratek čas so se ustavili na 

trgu pred občino, si ogledali Neptunov 
vodnjak, se ustavili v trgovini GalNatural, 
kjer je njena upraviteljica Alenka Gololičič 
ponudila domače sokove, čaje, zeliščne 
piškote, krekerje in čebelje pridelke ter 
goste povabila na ogled trgovine, ki jo 
krasijo unikatni izdelki iz keramike.  

Kulturno dediščino kraja je predstavila 
Milica Zimic. Skupaj so si ogledali 
Spominsko sobo Rika Debenjaka in 
razstavo Kluba keramikov Kanal ob 150-
letnici čitalnice v Kanalu. Ker nam za 
kulturno dediščino kraja ni vseeno, so se 
na povabilo k sodelovanju s programom 
na Trgu Kontrada odzvali Folklorna 
skupina Kal nad Kanalom, otroški pevski 

zbor OŠ Deskle pod 
vodstvom Mojce Maver 
Podbersič in trije mladi 
harmonikarji Matija 
Purgar, Jaka Gabrijelčič in 
Petra Pičulin.  
V kleti Gotske hiše so 
Kmetija Pr´Lukčevih, 
Sirarnica Karmen, 
Slaščičarna Rafaelo 
pripravili pokušino 
domačih jedi. Obloženo 
mizo je krasila košara z 
marijaceljskim kolačem, ki 
jo je pripravila Sandra 
Jereb. Z balkona gotske 
hiše so si ogledali 
znameniti kanalski most 
ter smaragdno reko Sočo. 
Obisk so zaključili s 
kosilom v Gostišču Križnič. 

Z obiskom so nas počastili vodje diplomatskih 
predstavništev in konzulatov v Sloveniji 
Običaji, tradicije mesta Kanal in okoliških vasi, lokalna hrana ter naša bogata naravna 
in kulturna dediščina, ki smo jih predstavili v januarski oddaji Dobro jutro, so obrodili 
sadove. Župan Andrej Maffi je na pobudo častnega generalnega konzula Nepala mag. 
Aswina K. Srestha na obisk občine Kanal ob Soči povabil vodje diplomatskih 
predstavništev in konzulatov.  

V spomin na srečanje je župan gostom 
podaril repliko kaberce.  

Člani visokega obiska so bili navdušeni 
nad še enim biserom naše majhne 
Slovenije, občino Kanal ob Soči.  

Matejka Maver Pregelj  

Spoštovani! 

Kot bi mignil, je minilo pol leta. Pred 

nami je vroče poletje. Izkoristite ga 

za druženje in oddih. 

Dragi šolarji, dijaki in študentje, rad 

bi vam čestital za vaše uspehe v tem 

šolskem letu ter zaželel še veliko 

uspehov pri nadaljnjem šolanju. 

Vsem občankam in občanom želim 

varen in kakovosten dopustniški 

čas, da bomo polni nove energije 

uspešno stopili v jesenski čas. 

Andrej Maffi, župan  
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Svečana proslava ob prazniku občine je 
bila v četrtek, 26. aprila. Že po tradiciji 
vsako leto ob občinskem prazniku voščijo 
najmlajši. Letos so nam voščili in zaplesali 
otroci iz Vrtca Deskle. Sledila sta 
slavnostni govor ter čestitka župana 
Andreja Maffija.  

Ves čas je bilo v središču proslave delo 
raziskovalca ljudskega izročila, pisatelja in 

likovnika, ene od tistih dragocenih 
osebnosti, čigar zgodbe nam vedno 
pričarajo magične in mistične trenutke in 
nas spomnijo, kako dragoceno je naše 
življenje. To je delo Pavla Medveščka. 
Izpostavljena je bila »kabrca«, kot so rekli 
glineni piščali trikotne oblike. Kabrca, ta 
okarina, naj bi bila edinstvena na svetu. 
Medvešček je na svojih poteh zasledil 
podatke o dveh kabrcah, mali kabrci in 
sončevi kabrci, pri čemer naj bi bila prva 
namenjena meditativni, druga pa obredni 
uporabi. 

Na pobudo kanalske keramičarke, ki je 
izdelala repliko kabrce, Alenke Gololičič, 
da bi ta ostala del naše občine, je župan 
Andrej Maffi sprejel odločitev, da kabrca 
postane protokolarno darilo Občine Kanal 
ob Soči.  

Po kratkem glasbenem nastopu dveh 
vrhunskih glasbenikov Boštjana Gombača 
in Janeza Dovča je župan podelil priznanja 

in nagrade Občine za leto 2018. Priznanje 
Občine sta prejeli Mojca Maver Podbersič 
in Nevenka Malnič. Prejemniki nagrade pa 
so bili nekdanji župnik, sedaj duhovni 
pomočnik v Ročinju, gospod Jože Mikuš, 
Vanja Cotič in Kulturno društvo 
»SVOBODA« Deskle.  

Proslava se je zaključila s posebnim 
glasbenim doživljajem, nastopom 

Svečana proslava ob prazniku občine Kanal 
Vsako leto se ob občinskem prazniku, 29. aprila, spomnimo na Valentina Staniča – 
očeta alpinizma, dobrotnika in narodnega buditelja. Bil je mnogo več, kot pravijo 
zapisi o njem. S svojim naprednim razmišljanjem, lucidnostjo in drznostjo je znal 
povzdigniti tedanji čas in prostor na neko višjo raven. In ravno zaradi tega spada ob 
bok velikim slovenskim osebam. 

učencev OŠ Deskle, ki jim je tehniko 
igranja kabrce skupaj z Mojco Maver 
Podbersič predal Boštjan Gombač. Po 
njegovih besedah je kabrca eden od petih 
predmetov, ki so zaznamovali njegovo 
glasbeno ustvarjalnost. Tehniko igranja 
kabrce je izpilil in skušal ob igranju nanjo 
doseči večjo čistost in glasnost zvoka. 
Zato ga lahko mirne duše najavimo kot 
pionirja in mentorja igranja kabrce. Prav 
zato se je odločil, da bo svoje znanje delil 
naprej. Zvok kabrce sta tako Boštjan kot 
Mojca predala mlajšim rodovom, tako da 
se za zavedanje o pomenu ljudske 
dediščine ni bati.  

Vsem dobitnikom priznanj in nagrad za 
njihove prispevke k vrednotam, ki so 
pomembne za našo občino, iskreno 
čestitamo. 

Matejka Maver Pregelj 

 
Prejemniki občinskih priznanj in nagrad od leve proti desni: Mojca Maver Podbersič, Nevenka Malnič, 

g. Jože Mikuš, Vanja Cotič in za KD "SVOBODA" Deskle Danila Schilling 

Učenci OŠ Deskle so skupaj z Boštjanom Gombačem zaigrali na kabrco. 
Fotografije: Foto atelje Pavšič Zavadlav 

Kabrca, protokolarno darilo Občine Kanal ob Soči 
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Skupaj za zeleno prihodnost 
Poleg Ajdovščine, Divače, Nove Gorice, Mirna - Kostanjevice se 

je tudi Občina Kanal ob Soči odločila pristopiti k skupni akciji 
primorskih občin za razvoj zelenega turizma. Na osrednjem 
dogodku, ki je 1. maja potekal v Opatjem selu, je župan Andrej 
Maffi prevzel električni avtomobil golf in povedal: »Vesel sem, 
da s skupno akcijo pokažemo, da nam ni vseeno za okolje. V občini 
imamo pet elektrarn in že zaradi tega moramo biti opremljeni z 
električnim avtom. Na občinski upravi opravimo veliko kilometrov 

po občini. To so kratke razdalje in zato mislim, da bo to vozilo 
idealno. Vemo, da so delci PM10 v zraku posledica tudi prometa, 
zato me veseli, da bomo prispevali kamenček v mozaiku skrbi za 
zdravo in zeleno okolje.«  

Srečno vožnjo.  

Besedilo: Matejka Maver Pregelj 

Foto: Dominik Bizjak - Dinko  
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Konkretni cilji projekta so: 
1. Spodbuditi razvoj ukrepov za mlade, ki 

jim bodo omogočili aktivno sodelovanje v 
lokalni skupnosti z namenom prispevati k 
odločanju v okviru razprav, predlaganja 
ukrepov za mlade ali neposrednega 
vključevanja v lokalno politiko. 

2. Usposobiti mlade, da bodo lahko z 
novimi znanji in spretnostmi samostojni 
pri odločanju in vplivanju na svojo 
prihodnost v lokalni skupnosti. 

3. Pripraviti strategijo za mlade v občini 
Kanal ob Soči, ki bo vsebovala 
dolgoročne cilje, dejavnosti in ukrepe za 
njihovo doseganje. 

Ključna skupina, ki jo projekt naslavlja, 
so vsi mladi prebivalci občine, tj. učenci 
višjih razredov osnovnih šol, srednješolci, 
študenti in drugi, stari med 13 in 30 let. 
Pomembno je, da si želijo pridobiti 
pomembna znanja in kompetence za 
dolgoročno sodelovanje z lokalnimi 
odločevalci in pripravo strategije za 
mlade. Največji poudarek bo tako 
posvečen t. i. izkustvenemu učenju, kjer 
učenje ni glavna dejavnost. Socialne 
veščine in principe grajenja socialne 
mreže bodo mladi lahko pridobivali na 
delavnicah in srečanjih, ki bodo 
organizirani v jesenskem času v Kanalu, 
Desklah, Levpi in Ročinju. Ker je 
pomemben del aktivnega državljanstva 
tudi vzpostavljanje stikov z drugimi in 
prepoznavanje različnih situacij ter 
ustrezno (so)delovanje v skupini, bodo 
udeleženci pridobivali tudi izkušnje iz 
vodenja, javnega nastopanja, retorike, 
prevzemanja vloge in odgovornosti 
aktivnega državljana ipd.  

Poleg tega bodo udeleženci projekta 
imeli odlično priložnost spoznati delo 
Mladinskega centra Velenje, ki velja za 
enega najboljše delujočih mladinskih 
organizacij v Sloveniji. V nadaljevanju 
projekta bo skupina mladih sodelovala 
tudi pri pripravi strategije za mlade v 
občini, ki je ključen dokument, da bo 
lahko občina v prihodnosti tudi 
kandidirala za naziv »Mladim prijazna 
občina«. 

TIC Kanal 

Občina Kanal ob Soči je v sodelovanju z Ustanovo Fundacijo 
BiT Planota v lanskem letu uspešno pridobila sredstva na 
razpisu Erasmus + Mladi v akciji za projekt Aktivni mladi v 
Občini Kanal ob Soči. Osnovni namen projekta je večji 
dostop do aktivnega državljanstva mladih v občini in 
vzpostavitev temeljev za trajni strukturiran dialog med 
občinskimi strukturami in mladimi.  

S projektom Aktivni mladi do aktivnega državljanstva 
v občini Kanal ob Soči 
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1. S turizmom v naši destinaciji sem zadovoljen/na. 
 

 
 
2. Označite, ali se strinjate, da se občina Kanal ob Soči aktivno razvija v smeri spodbujanja in razvoja turizma.  

 da  

 ne  

 ne vem  
 
3. Označite, ali se strinjate/podpirate, da je občina Kanal ob Soči vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma.  

 da  

 ne  

 ne vem  
 
4. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju turizem na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše 
destinacije?  

 Škoduje.  

 Pomaga pri ohranjanju.  

 Pomaga pri izboljševanju.  

 Ne vpliva.  
 
5. Na splošno sem zadovoljen/na z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma.  

 Zelo se strinjam  

 Strinjam se  

 Sem neopredeljen/a  

 Ne strinjam se  

 Sploh se ne strinjam  
 
6. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi.  

 Zelo se strinjam  

 Strinjam se  

 Sem neopredeljen/a  

 Ne strinjam se  

 Sploh se ne strinjam  

    Zelo sem 
 zadovoljen 

    Sem 
zadovoljen 

Sem 
neopredeljen 

Nisem 
 zadovoljen 

Sploh nisem 
zadovoljen  

  

 Jeseni 
             

 Pozimi 
             

 Spomladi 
             

 Poleti 
             

Občina Kanal ob Soči se je v letu 2018 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, saj želimo z zelenimi ukrepi in rešitvami 
pridobiti znak zelene destinacije oz. Slovenia Green Destination. Občina se bo ocenjevala na različnih področjih delovanja z 
mednarodnimi orodji, kar bo omogočalo nacionalno in mednarodno primerljivost občine z drugimi destinacijami. Na poti do 
pridobitve omenjenega znaka nas čaka veliko dela, med drugim tudi anketiranje deležnikov (turistično gospodarstvo, prebivalci in 
obiskovalci) ter ozaveščanje vseh deležnikov o pomenu trajnostnega razvoja, v katerega se usmerja turizem. Pred vami je anketa, 
s katero lahko podate svoje mnenje o kakovosti trajnostnega poslovanja in razvoja naše občine oz. destinacije. 

 
Prosimo vas, če si lahko vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketo ter s tem pripomorete k boljši analizi stanja v občini,  ki bo 
osnova za nadaljnje delo v smeri pridobitve znaka. 

KANAL Green destination – prebivalci (anketni vprašalnik) 

OBRNI! 
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7. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo,imam tudi jaz koristi. 

 Zelo se strinjam  

 Strinjam se  

 Sem neopredeljen/a  

 Ne strinjam se  

 Sploh se ne strinjam  
 
8. Kakšne vplive ima po vašem mnenju turizem na kakovost življenja v naši destinaciji? 

 Škoduje.  

 Pomaga pri ohranjanju.  

 Pomaga pri izboljševanju  

 Nima vplivov  
 
9. Označite, katere so po vašem mnenju prednosti občine Kanal ob Soči na področju ponudbe turizma, 
v primerjavi z drugimi turističnimi destinacijami? 

 Kulturna dediščina.  

 Naravna dediščina.  

 Prireditve.  

 Ponudba gastronomije.  
 
10. Navedite vaše predloge za izboljšanje turistične ponudbe na območju občine Kanal ob Soči. 
 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
Spol:  

 Moški  

 Ženski  
 
V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let  

 21 - 40 let  

 41 - 60 let  

 61 let ali več 
 
 

 

Izpolnjeno anketo lahko oddate v TIC Kanal ali v tajništvo Občine Kanal ob Soči najkasneje do 31. avgusta 2018. 
Vse druge informacije dobite na telefonski številki (05) 39 81 215. 
 
Hvala za sodelovanje!  

KANAL Green destination – prebivalci (anketni vprašalnik) 
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Pomoč bolnim in onemoglim – prva konferenca 
o neformalni oskrbi v Sloveniji 
Občina Kanal ob Soči se je udeležila in aktivno sodelovala v soustvarjanju 1. 
mednarodne konference za neformalne oskrbovalce, ki je v organizaciji Ministrstva RS 
za zdravje v sodelovanju z evropskim združenjem Eurocarers in Slovenskim 
združenjem družinskih oskrbovalcev maja potekala na Brdu pri Kranju. V občini Kanal 
ob Soči že od leta 2015, v tesnem sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka, deluje 
skupina za samopomoč za neformalne oskrbovalce, ki združuje ljudi, ki pomagajo 
drugim pomoči potrebnim, svoje izkušnje, dileme, vprašanja pa si podelijo med seboj. 

Poudarek letošnje konference o 
neformalni oskrbi je bil na družinski 
oskrbi. Med neformalnimi oskrbovalci je 
namreč več kot 80 % družinskih 
oskrbovalcev, 20 % pa so sosedje, prijatelji 
in prostovoljci. Neformalni oskrbovalci so 
svoje poglede tudi praktično predstavili.  

Cilj konference je bil omogočiti 
družinskim oskrbovalcem, da se sliši 
njihov glas, povečati ozaveščenost o 
pomenu in obsegu družinske in druge 
neformalne oskrbe v politiki, zdravstveni, 
socialni in drugih strokah, v medijih in širši 
javnosti, v luči priprave zakona o 
dolgotrajni oskrbi predstaviti potrebe 
družinskih in drugih neformalnih 
oskrbovalcev, nakazati možne rešitve ter 
dohiteti evropski razvoj na tem področju.  

Konference so se udeležili čez 120 
družinskih in drugih neformalnih 
oskrbovalcev, politiki in javna uprava na 
lokalni in nacionalni ravni (župani, 
občinske uprave, MZ, MDDSZ, MOP), 
predstavniki strokovnih in izobraževanih 
ustanov s področja sociale in zdravstva, 
predstavniki nevladnih organizacij, mediji. 

 
Kdo so družinski in drugi neformalni 
oskrbovalci? 

Neformalni oskrbovalec je človek, ki 
nekaj ur tedensko ali celodnevno 
brezplačno oskrbuje starega, kronično 
bolnega ali invalidnega svojca, prijatelja, 
znanca, soseda in mu tako omogoča, da 
živi doma. Velika večina neformalnih 
oskrbovalcev so družinski člani, to so 
družinski oskrbovalci. Včasih se v tej vlogi 
znajdejo čez noč, drugič postopoma, 
mnogokrat sami niti ne vedo, da so 
družinski oskrbovalci. Statistika kaže, da 
je v tem trenutku v vlogi družinskega 
oskrbovalca vsak deseti Slovenec. 

 
Družinski oskrbovalci so za našo 
državo nepogrešljivi 

V Sloveniji dolgotrajno oskrbo potrebuje 
80.000 ljudi, od tega jih približno 20.000 
živi v domovih za stare, približno 6000 jih 
prejema pomoč na domu, za več kakor 
50.000 ljudi skrbijo svojci. Delež starih, 
bolnih in onemoglih ljudi narašča, v 
prihodnjih desetletjih se bo podvojil, s 
tem pa se bodo povečali tudi stroški za 
zdravstveno in socialno varstvo. Brez 
množične družinske in druge neformalne 
oskrbe bi se državni socialni sistemi sesuli, 
saj javne blagajne nikjer na svetu ne 

morejo kriti dela in stroškov celotne 
oskrbe tako velikih skupin prebivalstva, 
kot so to bolni in stari ljudje. 

Skoraj vsak star človek želi ostati do 
konca življenja v domačem okolju, torej v 
kraju in prostoru, ki ga je navajen, se v 
njem najbolje znajde in počuti. To je zanj 
velikokrat najboljša možnost. Dolžnost 
države in svojcev je, da mu pri tem 
pomagamo. Če država pomaga 
družinskim oskrbovalcem s sodobnim 
sistemom dolgotrajne oskrbe, 
zdravstvena in socialna stroka pa z 
znanjem, je družinska oskrba najboljša in 
najcenejša možnost oskrbe. 

Odločilnega pomena je tudi dejstvo, da 
se v človeku lahko razvija in krepi 
solidarnost samo ob konkretni skrbi za 
nemočne ljudi, zlasti otroke, bolne in 
stare ljudi; kakovost sožitja v družbi pa je 
sorazmerna z razvitostjo solidarnosti v 
njej. Nacionalna raziskava, ki so jo izvedli 
na Inštitutu Antona Trstenjaka (Staranje 
v Sloveniji, 2013), je potrdila, da je 
oskrbovanje kljub zahtevnosti lahko 
dobra in bogata človeška izkušnja za 
oskrbovanca in za njegove svojce.  

Še posebej pomembno se nam zdi, da 
bo Občina v sodelovanju z Domom 
upokojencev Nova Gorica septembra 
odprla Dnevni in medgeneracijski center 
v Desklah, ki bo nedvomno velika 
pridobitev za občane, saj bo imel odprta 
vrata tako za uporabnike kot svojce ter 
vsakega, ki ga bo želel obiskati. 

Besedilo: Klara Golja  

Foto: Inštitut Antona Trstenjaka  
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Del prostorov v Desklah, ki je do 
nedavnega predstavljal le del 
propadajočega samskega doma na 
Gregorčičevi ulici, je s pomočjo Občine 
Kanal ob Soči in v sodelovanju z Domom 
upokojencev Nova Gorica dobil nov 
zagon. In predvsem nov smoter. V njem 
se bodo namreč prepletale različne 
dejavnosti, a z istim imenovalcem – 
povezati življenja občanov v kakovostno, 
veselo in solidarno skupnost: novi 
prostori bodo namenjeni dejavnostim 
dnevnega centra za starejše, dejavnostim 
občinskih društev in potrebam socialne 
oskrbe na domu (to je centra za pomoč 
na domu).  

Hiša dobre volje Deskle bo skrbela za 
dejavnosti, ki se bodo odvijale redno ob 
delavnikih, predvidoma med 7. in 17. uro. 
Do vključitve v program Hiše so 
upravičene osebe, starejše od 65 let, z 
željo in potrebo po preživljanju 
kakovostnega, aktivnega, dobrovoljnega 
časa v družbi sovrstnikov. Hiša dobre 
volje Deskle je namreč namenjena 
osebam, ki (še) ne potrebujejo 
celodnevne, domske oskrbe, a si želijo 
oziroma potrebujejo oskrbo, pomoč in/ali 
družabništvo le za določeno število ur 
dnevno. To pomeni, da se bodo po 
sproščenem in prijetnem preživljanju 
prostega časa dnevno vračali v topel 
objem svojega doma, svojci pa bodo tisti 
čas razbremenjeni skrbi.  

Dnevni center v Desklah bo lahko 
obiskovalo do 25 uporabnikov, ki jih bosta 
spremljali dve redno zaposleni in 
strokovno usposobljeni osebi za delo s 

starejšimi. Prvi dnevi bodo ljudem na voljo 
brezplačno, kasneje pa bodo uporabniki 
plačevali storitev dnevnega varstva glede 
na dejansko prisotnost.  

V Hiši dobre volje Deskle bodo imeli 
uporabniki zagotovljene: dnevno bivanje, 
socialno oskrbo in nego, organizirano 
prehrano (zajtrk, kosilo, prigrizki, napitki) 
in razvedrilne dejavnosti (telovadba, 
tematske in ustvarjalne delavnice, 
delavnice za trening spomina, družabne 
igre, sprehodi in izleti, praznovanje 
osebnih praznikov, druženja z lokalnimi 
skupnostmi, društvi in ustanovami itd.). 
Hiša dobre volje Deskle bo poskrbela za 
pristno vzdušje, ki bo udeležencem 
popestrilo dneve in dvignilo njihovo 
psihosocialno moč, spodbujala bo aktivno 
preživljanje vsakdanjika, krepila 
povezanost med uporabniki in 
zaposlenimi, zmanjšala občutke 
osamljenosti, spodbujala medgenera-
cijsko druženje ter ohranjanje zdravih 
življenjskih navad. Prav tako omogoča 
delno razbremenitev svojcev v skrbi za 
starejšo osebo, nadomesti potrebo po 
nastanitvi v domu ali vsaj podaljša bivanje 
starejše osebe v svojem domačem okolju, 
kar pomeni tudi s finančnega vidika lažje 
dostopno obliko institucionalnega 
varstva.  

Skladno z načeli Resolucije o 
nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2013–2020, ki opozarja 
na naraščanje starejše populacije, 
problematiko nizkih pokojnin, premajhno 
kapaciteto domov za starejše ter pogosto 
socialno izključenost slednjih, je dnevno 

Hiša dobre volje tudi v Desklah 
Dnevni center za starejše ali Hiša dobre volje, kot so jo sami poimenovali njeni 
uporabniki, odpira svoja vrata tudi v Desklah. Vanjo boste lahko vstopili v septembru, 
ko bodo za upravičence na voljo brezplačni dnevi odprtih vrat. Končno se bo mirenska 
dobra volja razpršila tudi v kanalsko občino in dokazala, da je starost lepa, vesela in 
nasmejana spremljevalka! 

varstvo odličen primer programov v 
skupnosti, ki skuša odgovoriti na 
trenutne potrebe starejšega 
prebivalstva. Občina Kanal ob Soči je te 
potrebe prepoznala ter se nanje odzvala 
z ustanovitvijo dnevnega centra, ki piše 
zgodbe prijateljstva in kakovostnega 
preživljanja življenja v starosti v drugih 
krajih (v Mirnu in Novi Gorici).  

Ime Hiša dobre volje se je med 
uporabniki spontano ustalilo prav zato, 
ker gre dejansko za hišo, polno dobre 
volje, iskrenih vezi in optimizma. 
Verjamemo, da bo tudi Hiša dobre volje 
Deskle hiša, polna pristne topline, 
družinskega vzdušja in ljubezni – da bo 
tudi ta hiša pristna Hiša dobre volje. 
Vabljeni! 

Dom upokojencev Nova Gorica 

Foto: Dance with guru  

»Če si sposodimo besede 96-letne 
dobrovoljke, Danice Faganeli, ki jo lahko 
predstavimo kot zelo živ dokaz, da je 
starost lahko lepa, aktivna, zdrava, srečna 
in zadovoljna in ki je v Hiši dobre volje 
Miren stoodstotno prisotna že od prvega 
dne njenega obstoja, lahko rečemo, da je 
Hiša dobre volje 'reklama za starost'. In 
prav v teh besedah se skriva glavno vodilo 
in smoter Hiše dobre volje. Obdobje 
starosti narediti lepo, srečno, zadovoljno 
in aktivno. Vsako obdobje življenja ima 
svoje čare in starost ni izjema.«  

Tina Krog, 
animatorka Hiše dobre volje Miren 

»Pridite v Hišo dobre volje in boste takoj 
pol mlajši. Takoj boste bolje živeli!«  

Danica Faganeli, 
obiskovalka Hiše dobre volje Miren 

Za vsa dodatna vprašanja glede 
storitve dnevnega varstva vam je na 
voljo Tanja Peloz, strokovna delavka v 
DUNG-u, na telefonski številki: 
(05) 339 41 40 ali po elektronski pošti: 
tanja.peloz@dung.si  
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Javni sklad malega gospodarstva Goriške napoveduje objavo javnega razpisa 
brezobrestnih posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva. 

Razpis bo objavljen na spletni strani sklada: www.jsmg-goriska.com  
Roki za prijavo: 31. 8. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019 in 15. 3. 2019 

Krajevna knjižnica Kanal v novih prostorih 
Ob 150-letnici Narodne čitalnice v Kanalu so odprli nove prostore Krajevne knjižnice 

Kanal. Ob uradnem odprtju prostorov so spregovorili: Milica Zimic, predsednica PD 
»Soča« Kanal, Andrej Maffi, župan občine Kanal ob Soči, in Irena Škvarč, direktorica Go-
riške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Program so oblikovali MPZ Kazimir Nanut 
Kanal in učenci OŠ Kanal. Sledila sta ogled novih prostorov in možnost vpisa v knjižnico, 
PD »Soča« Kanal pa je obiskovalcem ponudila starejše knjižnično gradivo brezplačno. 

Počastitev dneva držav-
nosti 
Občina Kanal ob Soči in OZVVS Kanal sta v 
četrtek, 21. junija, organizirala proslavo v po-
častitev dneva državnosti. Za kulturno oboga-
titev programa so poskrbeli kanalski osnov-
nošolci, mladinski pevski zbor OŠ Kanal in 
MePZ Jože Srebrnič. 

Proslava se je začela s prihodom praporšča-
kov. Pozdravni nagovor je imel župan Andrej 
Maffi, ki je poudaril, kako pomembno je, da 
se trudimo imeti državo radi in táko kulturo 
prenašati na mlajši rod, da bodo tudi sami za-
čutili, da je to njihova država. Slavnostno bese-
do na proslavi je imel Dušan Martinuč, koman-
dant 3. bataljona 12. brigade TO. Govor je za-
ključil z željo, da bi pozitivno razmišljali in tako 
tudi ravnali na poti v svetlo prihodnost. 

M. M. P. 

V poletnem času bo knjižnica odprta 
ob sredah od 9. do 13. ure in ob četr-
tkih od 14. do 18. ure. 

Vljudno vabljeni v nove prostore knjiž-
nice v Kanalu! 

Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav  
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Čistilna akcija v Kalu 
nad Kanalom 

Na prelepo sončno pomladno soboto, 
14. aprila, smo izvedli še eno uspešno 
čistilno akcijo v KS Kal nad Kanalom. 
Poleg pobiranja odpadkov ob glavnih 
cestah zaselkov smo uredili tudi 
zasaditev pri trgovini, pograbili kamenje 
in uredili zasaditev pri POŠ Kal nad 
Kanalom. Žal se je zopet izkazalo, da je 
čistilna akcija v našem kraju potrebna, saj 
smo zbrali veliko odpadkov, med njimi 
največ pločevink in plastenk. Šolski otroci 
so izvedli čistilno akcijo dan prej in očistili 
šolsko igrišče, okolico šole in avtobusno 
postajališče. Čistilne akcije se je udeležilo 
30 krajanov in krajank, za kar se jim 
najlepše zahvaljujemo. Dogodek smo 
zaključili ob pogostitvi, ki jo je pripravilo 
Turistično društvo Kal nad Kanalom.  

TD Kal nad Kanalom  

Foto: Polona Lipičar  

Čistilna akcija v Levpi 
V soboto, 7. aprila, so člani ŠKTD Levpa 

že zgodaj zjutraj začeli čistilno akcijo. 
Vodja akcije je bil Miro Grosar, v njej pa je 
sodelovalo veliko krajanov KS Levpa. Na 
zbornih mestih so se čistilci opremili z 
vsemi potrebnimi pripomočki in se 
odpravili na delo. Glavni namen akcije je 
bil predvsem čiščenje glavnih in deloma 
stranskih prometnih poti. Med akcijo so 
člani ugotovili, da je med odpadki največ 
embalaže, in sicer tetrapakov, lončkov, 
plastenk, vrečk in drugih plastičnih 
izdelkov. Zmagovalec med odpadki pa so 
bile pločevinke, saj naj bi jih bilo kar 90 % 
vseh pobranih odpadkov. S čistilno akcijo 
so krajani KS Levpa želeli izboljšati videz 
okolja, v katerem bivajo, še bolj kot to pa 
so želeli ljudem pokazati, koliko odpadkov 

leži ob cestah predvsem zato, ker jih ljudje 
mečemo iz avtomobila kar med vožnjo. 
Zato vsem svetujejo, da naj, preden 
vržemo prazno pločevinko skozi okno, 

dvakrat pomislimo, ali bomo s tem res 
naredili kaj dobrega za okolje, v katerem 
živimo. 

Laura Skrt  

Foto: Ivan Jericijo  

Praznik Krajevne skup-
nosti Avče 

Krajevna skupnost Avče že tradicionalno 
povezuje obletnico padca meteorita v bližino 
vasi s praznovanjem dneva krajevne skupno-
sti. Meteorit, imenovan tudi izpodnebnik, je 
padel marca leta 1908 v Movrnov boršt, blizu 
vasi. Gre za meteorit, ki tehta 1230 gramov. 
Med strokovnjaki je cenjen, ker je v celoti 
ohranjen in je bil njegov padec tudi dokumen-
tiran. Stalno je razstavljen v Naravoslovnem 
muzeju na Dunaju, spominsko znamenje pa je 
ob stoletnici padca meteorita postavilo 
Športno kulturno in rekreacijsko društvo 
Avče.  

 

Letos poteka že 110 let od tega dogodka, 
Na krajši slovesnosti, ki je bila aprila v gasil-
skem domu v Avčah, sta nastopila dva pev-
ska sestava, harmonikar in igralska skupina. 
Čestitke je ob dnevu krajevne skupnosti ude-
ležencem prireditve in krajanom poslal tudi 
župan občine Kanal ob Soči.  

Na prireditvi so nastopili: harmonikar Vid 
Žabar iz Senice, kvartet Quartos iz Levpe, 
Mešani pevski zbor Jože Srebrnič iz Deskel in 
gledališka skupina Od zlatnika do Špika s ske-
čem Tržnica, ni da ni. Obiskovalce so igralci 
nasmejali do solz, občinstvo pa je z močnim 
aplavzom nagradilo vse nastopajoče. Za ude-
ležene se je po prireditvi nadaljevalo prijetno 
druženje.  

Anica Valentinčič 
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GalNatural odprl svoja vrata 
v središču Kanala 
GalNatural je zelo posebna butična trgovinica, ki ponuja 
izključno izdelke, ki so izdelani ter pridelani v Soški dolini. 
Najdete nas v starem jedru Kanala ob Soči v ulici za cerkvijo, ki je 
v bližini čudovitega kamnitega mostu čez reko Sočo.  

Predstavljamo in prodajamo izdelke treh lokalnih ponudnikov: 
Čebelarstvo Cristofoli goji svoje čebele na 800 m nadmorske 

višine v Kalu nad Kanalom. V svoji medeni ponudbi imajo različne 
vrste medu in medov z dodatki ingverja, cimeta, s suhim sadjem, 
s sokom rdeče pese, kremni med, mešanice čebeljih pridelkov ter 
medena mila in sveče.  

Zeliščni center Grgarske Ravne v lastnem zeliščnem vrtu na 
Banjški planoti prideluje zelišča in zdravilne rastline, ki jih 
predelajo v različne čaje, zeliščne likerje, hidrolate, eterična olja 
ter zeliščne prigrizke.  

Unikatni ročno izdelani keramični izdelki priznane keramičarke 
Alenke Gololičič, ki je nosilka certifikata domače in umetnostne 
obrti »Art & craft Slovenia«, odražajo sodobno oblikovanje, 
tradicijo in uporabnost. V njeni ponudbi so tudi slastni namazi in 
sokovi, predelani iz divjega sadja, za katere je prejela veliko zlatih 
priznanj.Poleg bogate ponudbe najrazličnejših izdelkov vas 
vabimo tudi na različne delavnice in dogodke, ki se bodo odvijali 
med poletno sezono. Spremljajte nas na Facebooku, kjer bomo 
objavljali vse prihajajoče dogodke.  

Podatki za stik: tel. št.: 031 584 892, FB: GalNatural unikatni 
keramični izdelki, www.galnatural.si 
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Pomladno dogajanje 
v Ligu 

Liški otroci so s februarskim pustnim 
rajanjem v Ligu prebudili pomladno kul-
turno in družabno dogajanje. Najprej nas 
je ob materinskem dnevu s predstavo 
Boing Boing dodobra nasmejala gledališka 
skupina Kulturnega društva Zarja iz Bilj. V 
aprilu je skupaj z Liškimi dekleti v kultur-
nem domu nastopil pevski zbor dvojezič-
ne šole iz Špetra. Zbor Fajnabanda je pod 
vodstvom Davida Klodiča ob kulturnem 
dnevu v Špetru izvedel projekt z ljubezen-
sko tematiko Solo tu y yo. Na njihovo že-
ljo so koncert ponovili tudi v Ligu. Polno 
dvorano poslušalcev z obeh strani meje 
so navdušili z ljubezensko pesmijo v raz-
ličnih jezikih. Z interpretacijo svoje lastne 
pesmi je nastopila tudi pesnica in perfor-
merka iz Topolovega v Benečiji Antonella 
Bukovac, dobitnica kristala Vilenice 2017. 

V maj smo se podali s kresovanjem v 
Kostanjevici, kjer so vaščani poskrbeli, da 
nas ni ogrel le ogenj, ampak tudi oblože-
na miza dobrot in prijetno druženje. 

Ob 65-letnici delovanja zbora so nas 19. 
maja navdušili fantje iz Primorskega aka-
demskega zbora Vinko Vodopivec pod 
vodstvom zborovodje Iztoka Kocena. 
Koncert v Ligu so posvetili kanalskemu 
rojaku, ustanovitelju in večletnemu zbo-
rovodji PAZ Vinko Vodopivec Antonu Na-
nutu. Navdušeni nad krajem in dvorano 
so že napovedali ponovno gostovanje v 
Ligu naslednjo pomlad. 

Metoda Humar  

Fotografiji: Gabrijel Humar  

Kresovanje v Anhovem 

Veselje je v druženju 
Po organizirani in uspešno izpeljani čistilni akciji v Anhovem, 

pri kateri so sodelovali tudi člani Turističnega društva Korada, 
smo v Anhovem zasluženo priredili in izpeljali že skoraj tradicio-
nalno kresovanje. Kot vsako leto doslej smo se najprej zbrali na 
igrišču, kjer smo si ob pasulju in polnem kozarcu izmenjali bese-
de, se poveselili in tudi kakšno zapeli. V poznih večernih urah pa 
smo se odpravili do kresa in prižgali ogenj. Toplota ognja nas je 
v takrat še hladni noči lepo pogrela. Obljubili smo si, da prijetno 
druženje ponovimo tudi naslednje leto … mogoče pa še prej, ob 
kakšni drugi priložnosti, ob zaključku čistilne akcije ali česa po-
dobnega.  

Na kresovanju v Anhovem se je ponovno zbralo veliko ljudi. 
Hvala vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali oziroma pomagali 
pri organizaciji kresovanja, hvala Zoranu Šuligoju za skrbno pri-
pravljen pasulj, Krajevni skupnosti Anhovo - Deskle, županu An-
dreju Maffiju in Turističnemu društvu Korada za nakup hrane in 
pijače, hvala tudi vsem tistim, ki ste se odločili, da boste kreso-
vali prav pri nas. Lepo je bilo! 

Tina Razboršek  
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Biotehniško šolo Šempeter pri Gorici je 
na tekmovanju zastopala Manca Turchet-
to iz 4. letnika živilsko-prehranske tehnike 
z naslovom naloge Če praznike zapustiš, 
zapustijo oni tebe ter s podnaslovom 
Obletnice in jubileji v očeh gostinca. Soav-

torica naloge je bila Maxinne Čopi, ki pa se 
tekmovanja ni mogla udeležiti, saj je bila 
na šolski izmenjavi v Estoniji. 

V Novem mestu je Manca pripravila mizo 
z jedmi, ki so bile po Soški dolini značilne 
nekoč in so še danes, ponudila je tolmin-

20. državno tekmovanje Etnološke in kulinarič-
ne značilnosti Slovenije 
V petek, 13. aprila, je potekalo že 20. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične zna-
čilnosti Slovenije z naslovom Obletnice in jubileji, ki ga organizira Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s centrom GRM Novo mesto – center biotehni-
ke in turizma. 

sko friko, čompe s skuto, riž z beluši v 
sirovi košarici, joto, polnjeno piščančjo 
rolado s polento in brokolijem, svinjske 
medaljone z njoki ter bovške krafe. Pri 
postavitvi mize ji je pomagal sošolec Mar-
tin. Dijakinja je najprej nalogo zagovarja-
la pred tričlansko komisijo, potem pa še 
predstavila svojo mizo in opisala jedi. 

Manca je svojo nalogo izvrstno predsta-
vila in osvojila 2. mesto v kategoriji sred-
njih šol. Strokovna komisija je nalogo zelo 
pohvalila. 

Besedilo: Lucijan Turchetto, 

fotografiji: Jakob Petrovčič  

Glas harmonike 
Kot vemo, na Primorskem narodno-

zabavna glasba ni razširjena tako kot na 
primer na Štajerskem, kjer njen glas 
odmeva v vsaki vasi. Vseeno pa so se 
nekateri mladi glasbeniki odločili za ta 
žanr in uživajo ob igranju na diatonično 
harmoniko. 

Kar sedem harmonikarjev iz naše občine 
je članov harmonikarskega orkestra Hram, 
ki deluje pod mentorstvom Andreja 
Plesničarja. Celoten orkester šteje že kar 
lepo število članov, ki se vsako leto 
povečuje. K povečanju števila članov in 
navdušencev nad narodnozabavno glasbo 
prispevajo tudi koncerti, ki potekajo vse 
leto.  

Letos pa smo že drugo leto priredili tako 
imenovan sklop koncertov Glas 
harmonike. Ti so se zvrstili najprej v 
Črničah, nato v Kanalu, Grgarju, 
Dornberku in nazadnje še na Otlici, njihov 
namen pa so bili zbiranje denarja za nov 
videospot, razveselitev publike in 
medsebojno druženje. V Kanalu smo bili 
priča nastopu že prej omenjenih članov 
GD Hram z gosti (orkester Vrtovec, Meta 
Zorn, skupina Hram, Aleks Pavlin, Trio 
GKM, Twirling klub Deskle, otroški pevski 

zbor Vrtca Kanal). Zahvala gre tudi 
nadobudnima mladima dekletoma, ki sta 
povezovali program (Maji Laščak in Manci 
Velišček), staršem, pokroviteljem in vsem 
drugim, ki so prispevali k organizaciji in 
izpeljavi koncerta v Kanalu in 
prihajajočega videospota.  

Kot zanimivost pa bi bilo vredno omeniti 
tudi udeležbo orkestra na Zboru harmonik 

ob Blejskem jezeru, ki je potekal 20. maja 
letos. Zbralo se je več kot 500 
harmonikarjev, potekala je tudi nagradna 
igra za novo harmoniko, izžreban pa je bil 
naš član, torej smo se domov lahko res 
odpravili zadovoljni in dobre volje, ki nam 
jo je malce pokvarilo muhasto vreme, 
ampak nič ne de, če je družba prava.  

Andreja Seljak  
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Obeležili smo svetovni 
dan čebel 
V Medgeneracijskem centru Pri Tinci smo 
22. maja obeležili svetovni dan čebel. Po-
nosni smo lahko, da je bil ta dan določen 
kot svetovni dan čebel prav na predlog 
Slovenije.  

Preden smo začeli spoznavati pomen 
čebel, njihove pridelke in njihovo upora-
bo, smo zapeli Slakovo pesem Čebelar.  

Kako pomembne so čebele za preživetje 
človeštva, ponazarjajo znamenite besede, 
ki jih je menda zapisal znameniti fizik in 
matematik Albert Einstein: »Ko bo z obličja 
Zemlje izginila čebela, bo človek preživel le 
še štiri leta; ko ni več čebel, ni več opraševa-
nja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi.«  

Čebele so najpomembnejše opraševalke 
rastlin, kar omogoča razvoj in obstoj ras-
tlinskih vrst, vpliva na pridelavo hrane in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zato je 
naloga vseh nas, da ohranjamo čebelam 
prijazno okolje z ekološko pridelavo brez 
uporabe strupov in s sajenjem medono-
snih rastlin na vrtovih.  

Ob koncu smo se še posladkali z medeni-
mi piškoti in odličnim medenim sladole-
dom, ki jih je pripravila Danila Schilling. 
Sama pravi: »Sem hči, žena, mama in tašča 

čebelarja.« Za pokušino vam izdamo njen 
recept za osvežilni medeni sladoled.  

Potrebujemo:  

 4 rumenjake,  

 1 jajce,  

 15 dag gozdnega medu, 

 3,5 dl sladke smetane.  

Jajce, rumenjake in med penasto stepa-
mo v vodni kopeli, dokler se krema ne 

začne gostiti. Stepanje nadaljujemo v mrz-
li vodi, da se masa ohladi. Vmešamo še 
stepeno sladko smetano, nalijemo v poso-
do in damo v zamrzovalnik. Med zamrzo-
vanjem nekajkrat premešamo z električ-
nim mešalnikom.  

Poskusite, ne bo vam žal.  

Majda Rejec 

Tako je čebelico upodobila slikarka Zorica Razboršek. Foto: Majda Rejec  

Koši za pasje iztrebke, 
ki so hkrati okras 

Da so psi in mačke, ki se po kraju prosto 
sprehajajo in za sabo puščajo na pločnikih 
in dvoriščih iztrebke, za krajane in turiste 
marsikdaj zelo moteči, vsi vemo. V večjih 
mestih se sprejemajo odloki, s katerimi se 
uvajajo visoke denarne kazni za lastnike 
psov, ki nimajo psa na povodcu in ne nosi-
jo s sabo vrečke za pasje iztrebke. V Ljub-
ljani so taki nevestni lastniki lahko kazno-
vani s 40 evri kazni. Pasji in mačji iztrebki 

so marsikdaj vzrok sosedskih sporov. In 
ne nazadnje, če hočemo poskrbeti v kraju 
za higieno, je naloga lastnika, da odstrani 
iztrebke svojega ljubljenčka na javnih po-
vršinah, vrtovih in dvoriščih.  

Na Svetu KS Kanal je eden od svetnikov 
dal pobudo, da bi se v Kanalu postavili 
koši za pasje iztrebke. S predlogom so 
člani sveta soglašali. Odločili so se za po-
stavitev košev, ki so cenovno konkurenčni 
in hkrati ne kvarijo videza kraja. V prvi fazi 
so v Kanalu postavili osem košev. Lastniki 
psov imajo tako možnost, da takoj počisti-

jo za svojim ljubljenčkom, sprehajalci pa 
se sedaj lahko sprehajajo po čistih pločni-
kih in ulicah. 

Irena Hočevar Križnič 

Koš za pasje iztrebke iz naravnih in recikliranih 
materialov. Foto: arhiv KS Kanal  



17 

 

7. Olgin pohod na 
Most na Soči 

V sezoni pohodov smo člani ŠKTD Avče 
v nedeljo, 15. aprila, organizirali tradicio-
nalni 7. Olgin pohod na Most na Soči. Ob 
prijetnem vremenu se je zbralo 35 poho-
dnikov. Ob zaključku sta vse pričakala 
topel obrok in harmonika izpod rok do-
mačega mojstra. 

Se vidimo drugo leto. 

Besedilo in fotografija: Peter Levpušček  

16. Kulturni dnevi pod 
Globočakom 
TR društvo Globočak Kambreško je v 
nedeljo, 27. maja, skupaj z Občino Kanal 
ob Soči pripravilo kulturne dneve pod 
Globočakom. 

Kulturne dneve pod Globočakom je v 
Domu Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem 
odprl župan občine Kanal ob Soči Andrej 
Maffi. Vse prisotne je pozdravila tudi 
predsednica društva Natalija Melink. Po-
vedala je, da nam je tudi letos uspelo pri-
praviti program, kjer se srečajo kulture 
različnih krajev, ljudi in narodnosti. Zato 
se nit prijateljstva širi v nove kraje. Vsako 
sodelovanje in poznavanje ljudi nam 
pustita poseben pečat. Pred štirimi leti 
smo prvič izvedli kulturne dneve v našem 
obnovljenem domu na Srednjem. V druš-
tvu smo veseli, da naš dom živi. 

V kulturnem programu so sodelovali 
folklorna skupina Makedonski biseri, Anja 
Skočir, tenorist Jože Oblak in baritonist 
Robert Brezovar ob spremljavi pianista 
Medarda Švigelja, Marjetka Popovski, 
folklorna skupina Gartrož in skupina 
Jazzva.  

Na koncu pa se je predstavila gledališka 
skupina Idas Neblo s komedijo Varna hiša 
za moške. Organizirana je bila tudi tržnica 
z raznimi izdelki. Za hrano in pijačo pa je 
poskrbela restavracija Pecivo iz Nove 
Gorice.  

Dora Ravnik 

Dan žena v Kalu nad Kanalom 
Turistično društvo Kal nad Kanalom je v nedeljo, 11. marca, organiziralo praznovanje 8. 

marca – mednarodnega dneva žena. Dvorana Krajevne skupnosti v Kalu nad Kanalom je 
bila polna do zadnjega kotička. Prireditev smo začeli s kulturnim programom, v katerem 
so nas najprej razveselili otroci iz Kala nad Kanalom, ki so zapeli nekaj pesmic in ob 
spremljavi kitarista pripravili prav posebno priredbo pesmi Komar. Domači glasbeniki so 
odigrali nekaj domačih viž in s svojo duhovitostjo in radostjo vnesli dobro voljo v naša 
srca. Sledila je pogostitev turističnega društva. Udeleženke dogodka so v počastitev 
svojega praznika prejele vrtnico.  

Naj poudarimo še, da so bili vsi nastopajoči, vključno s povezovalcem programa, naši 
domačini, ki so bili pripravljeni vložiti veliko svojega truda in časa, da smo našim žen-
skam polepšali njihov praznik. Turistično društvo se vsem najlepše zahvaljuje za pomoč 
in sodelovanje.  

Turistično društvo Kal nad Kanalom  

Foto: Petra Pirih 
Kodelja  
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Društvo upokojencev Kanal 

Delavnica o uporabi 
divjih rastlin v prehrani  

Po dolgi zimi je končno prišla pomlad. V 
društvu se nam je zdel primeren čas, da 
medse povabimo Bojko Gorgijevo, da nam 
predstavi in opiše uporabo divjih rastlin in 
zeli v prehrani. 

Včasih se gospodinje sprašujemo, kaj 
skuhati. Kuhanje je lahko velik izziv, če se 
odločimo čim več sestavin poiskati na vrtu, 
bližnjem travniku ali v gozdu in iz njih pri-
praviti okusen, predvsem pa zdrav obrok. 
Pri tem pa nas morata voditi spoštovanje 
in ljubezen do narave. 

Vse zeli, katerih uporabo oziroma pripra-
vo nam je gospa Bojka predstavila, rastejo 
v naši bližnji okolici in smo si jih lahko tudi 
ogledali (čemaž, pokalica, smrdljivka, trpo-
tec, pljučnik, divja meta, divji timijan, 
bljušč, divji hmelj, lobodika, divji špargelj, 
dobra misel, smetlika, volčje jabolko, ko-
priva, rman …). Svoje dolgoletne izkušnje 
pri nabiranju, sušenju in uporabi divjih ras-
tlin je objavila v knjigi Zelišča in gozdni 
plodovi v prehrani.  

Srečanje se je zaključilo z degustacijo 
njenih dobrot (čemažev kruh, čemažev 
pesto, čemažev namaz, regratove kapre, 
domač zeliščni čaj, regratova marmelada).  

Predavanje je bilo zanimivo in poučno. 
Glede na odziv bi bilo smotrno izobraže-
vanja s podobnimi temami še organizirati. 

Marija Marinič 

Foto: Sonja Kralj  

Postavitev mlaja in 
kresovanje v Kalu nad 
Kanalom 

Ob spomeniku NOB v Kalu nad Kanalom 
smo v nedeljo, 29. aprila, postavili 22 m 
visok mlaj. Delo se je začelo že v popol-
danskem času, ko so pripeljali in pripravili 
smreko za mlaj. Ženske so spletle venec, v 
katerega so vpletle spominčice, ki so jih 
nabrali otroci. Postavitve mlaja se je ude-

ležilo približno 30 krajanov in krajank. Zve-
čer pa je sledila pogostitev turističnega 
društva s pečenjem in pijačo.  

Letošnje kresovanje se je odvijalo na 
idiličnem zaselku Okroglo v ponedeljek, 
30. aprila. Domačini z Okroglega so se 
zelo potrudili in pripravili velik kres ter 
prostor za pogostitev. Turistično društvo 
je prisotne postreglo s pijačo in testenina-
mi z golažem. Kresovanja se je udeležilo 
veliko število ljudi (približno 100), ki so 

poskrbeli za prijetno vzdušje ob gorenju 
ognja.  

Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki so 
pomagali pri postavitvi mlaja, pripravi kre-
sovanja in se dogodkov udeležili, da smo 
skupaj obeležili praznik dela in poskrbeli 
za prijetno praznovanje v krajevni skupno-
sti.  

Turistično društvo Kal nad Kanalom, 

foto: Petra Pirih Kodelja, Polona Lipičar  
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Velikonočna delavnica 
Prostovoljke Društva upokojencev Kanal 

so pod vodstvom mentorice Vlaste Djurič 
izdelale velikonočne okraske – košarico s 
piščančkom, ki so jo napolnile s čokoladnimi 
jajčki. Z voščilom in skromnim darilcem so 
obiskale in razveselile naše članice in člane v 
domovih upokojencev. 

Besedilo in fotografija: Sonja Kralj  

Srečanje prostovoljcev projekta 
Starejši za starejše 
Organizator letošnjega srečanja Pokrajinske zveze Društev 
upokojencev severne Primorske (PZDU SP) je bilo Društvo 
upokojencev Bovec. V Kanalu smo prisedli k prostovoljcem iz 
Mirna, Kostanjevice, Nove Gorice in predsedniku PZDU SP. 
Med vožnjo z avtobusom proti Bovcu sta nas nagovorila pred-
sednik PZDU Zlatko Martin Marušič in predsednik našega druš-
tva Franc Komac, ki je obenem prevzel tudi vlogo vodiča skozi 
zgodovino Soške doline in 
predstavil pomembna obeležja 
iz časov vojne. V Bovcu so se 
nam pridružili še prostovoljci iz 
drugih društev, kjer program 
deluje: Ajdovščine, Vipave, 
Renč, Tolmina, Idrije, Cerknega 
in Bovca.  

Bovec, središče Bovške kotli-
ne, ki jo obdaja venec visokih 
gora (Visoki Kanin, Prestrelje-
nik, Polovnik, Golobar, Svinjak), 
daje vtis urejenega živahnega 
turističnega kraja, polnega cve-
tja in zelenja. Po dobrodošlici s 
skuto in krompirjem (čompe) so 
v dvorani kulturnega doma sle-
dili krajši kulturni program, ki ga 
je odprl otroški pevski zbor iz 
vrtca, in nato pozdravni govori 

predstavnikov občin, predsednice Društva upokojencev Bovec, 
glavne koordinatorke programa za SP in predstavnice ZDUS-a. 
Med vsemi že večkrat izraženimi mislimi se mi je najbolj vtisnilo v 
spomin: »Nobena tehnologija, internet, Facebook in druge so-
dobne poti komuniciranja ne nadomestijo stiska roke in pogleda 
v oči.« Treba je vztrajati, nagovarjati mlade, da se nam pridružijo. 
Povedano je bilo tudi, da program brez pomoči lokalnih skupnosti 
ne bi preživel. 

Po tečaju bovščine je sledil ogled nekaterih znamenitosti. Naj-
prej smo se zapeljali do ene najbolj obiskanih znamenitosti v doli-

ni Soče, trdnjave Kluže. Mogočna utrdba nad sotesko Koritnice je 
pomemben spomenik obrambe pred turškimi vpadi, Napoleono-
vo vojsko in napadi v 1. svetovni vojni. Podoba in namen trdnjave 
Kluže sta se skozi zgodovino spreminjala. Člani Društva "13-
13" (Dreizehn dreizehn), ki skrbijo za ohranjanje in proučevanje 
zapuščine 1. svetovne vojne, so nam pripravili skeč in nam na ma-
lo drugačen in šaljiv način predstavili vsakdanje življenje vojakov 
na fronti (puljenje zob, strah, oskrba ranjenca ...). Pot nas je vodi-
la naprej v Log pod Mangartom, kjer je najbolj urejeno vojaško 
pokopališče prve svetovne vojne na Slovenskem – na idiličnem 
kraju, obdanem s smrekami in tihoto. V slavo in spomin padlim 
junakom so avstro-ogrske vojaške oblasti v osrednjem delu poko-
pališča dale postaviti spomenik, ki predstavlja goro Rombon in 
dva avstro-ogrska vojaka. V Logu smo si ogledali tudi vhod v 
Štoln, 4844 m dolg rov, ki povezuje Log pod Mangartom z itali-
janskim Rabljem, ki je bil zgrajen za odvodnjavanje rudnika svinca 
in cinka v Rablju ter za strateške namene. Iz rova teče potok Roja, 
saj rudnik Rabelj, kljub zaprtju leta 1991, še vedno odvodnjavajo. 
Pri slovenskem vhodu v Štoln se začne Pot miru, dobrih 100 km 
dolga pot, ki povezuje položaje iz prve svetovne vojne v Posočju.  

Ob dobri hrani in zabavnem programu se je srečanje nadaljeva-
lo pod šotorom na Letališču Bovec. Obogateni z izmenjavo izku-
šenj in polni lepih vtisov ter navdušeni nad lepotami in znameni-
tostmi Bovca smo se v poznem popoldnevu poslovili od gostite-
ljev.  

Hvala vsem, ki so organizirali in omogočili to srečanje, zlasti pa 
koordinatorki prostovoljcev v Bovcu Ruži Srdoč, ki je bila tudi 
duša celodnevnega dogajanja.  

Marija Marinič  

Foto: Milan Štulc  
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Še bi lahko naštevali, pravzaprav ga lah-
ko poimenujemo genialna osebnost, v 
kateri je bilo združeno vse najboljše in 
najlepše, kar lahko sploh oseba premore. 
Vzpenjal se je po gorah ter jih raziskoval, 
in tako je leta 1800 pristopil na 
Grossglockner ali Veliki Klek v Avstriji, 
istega leta tudi na Watzmann v Nemčiji, 
kasneje pa še na več vrhov, med njegovi-
mi vzponi je seveda za nas pomemben in 
najdražji Triglav, nanj se je povzpel leta 
1808 in mu z barometrom izmeril višino, 
prav tako kakor tudi drugim vrhovom.  

V Solkanu je bilo zjutraj malce vetrovno, 
ne pa hladno. Vedeli smo, da se nam obe-
ta lep dan, in to nam je dalo še večji zagon 
in optimizem, kaj kmalu pa nam je sonček 
položil svoje prve tople sončne žarke na 
obraz. Tako je dan postajal popoln. Prvi 
pohodniki so bili zelo zgodnji, pozdravili 
so nas in takoj odhiteli čez soški most na 
Osimsko cesto, ki pelje v Goriška brda. 

Na sami poti, v cerkvici svete Genderce 

(sv. Gertrude) na Koradi, so lahko poho-
dniki prisostvovali sveti maši v spomin na 
Valentina Staniča, nato pa nadaljevali do 
Vrhovelj in naprej do planinskega zaveti-
šča pod vrhom 812 metrov visoke Korade, 
dalje po slemenu Kanalskega Kolovrata, 
čez vrh s cerkvico sv. Jakoba in se spustili 
mimo zaselka Ravne proti Kanalu ter mi-
mo Senika na Kalu v Gorenjo vas pri Kana-
lu. Sledil je še spust v Kanal preko zidane-
ga mosta, ki je bil zgrajen leta 1816, prej-
šnji most so leta 1813 porušili umikajoči se 
francoski vojaki. Valentin je kot vikar v 
Ročinju naredil načrt in vodil gradnjo zasil-
nega lesenega mostu. Glavni lok tega 
mostu čez Sočo je bil med prvo svetovno 
vojno porušen, po vojni pa obnovljen in 
betonsko razširjen. Za mostom je staro 
mestno jedro Kontrada, kjer se je pohod 
po osmih urah in približno 30 km zmerne 
hoje in postankov končal. Poleg glavne, 
dolge variante pohoda sta bili pripravljeni 
še dve krajši varianti po štiri ure zmerne 

PD Valentin Stanič Kanal 

Pohod po stopinjah Valentina Staniča 
V soboto, 7. aprila, je že petindvajsetič potekal vsakoletni tradicionalni pohod, ki ga v 
celoti organizira Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal. S tem pohodom se želimo 
spomniti in vsako leto obuditi spomin na Valentina Staniča, ki se je rodil 12. februarja 
1774 v Bodrežu pri Kanalu, slovenskega duhovnika, pesnika, pisatelja, prevajalca in 
učitelja, zdravnika, kmetovalca in rokodelca, fizika in zemljepisca, planinskega pisate-
lja in velikega ljubitelja narave, ustanovitelja gluhonemnice, društva proti mučenju 
živali in ne nazadnje tudi odličnega prvega športnega, pustolovskega in raziskovalne-
ga alpinista Vzhodnih Alp. 

hoje, prva z začetkom v Solkanu, prek 
grebena Sabotina in do Vrhovelj ter dru-
ga z Vrhovelj preko Korade v Kanal. Torej, 
za vsakega pohodnika je bila dana mož-
nost izbire po njegovih zmožnostih in 
željah. Z avtobusnimi prevozi smo poho-
dnike prepeljali do vseh točk starta in 
nazaj. Našega pohoda se udeležujejo 
pohodniki iz cele Slovenije, tujine pa tudi, 
kot vsako leto, učenci OŠ Deskle, OŠ Ka-
nal in Vrtca Kanal.  

Pohod smo kot vsako leto zaključili na 
Kontradi s pozdravom pohodnikom in 
kulturnim programom, V kulturnem pro-
gramu sta nas najprej pozdravila župan 
občine Kanal Andrej Maffi in predstavnik 
Krajevne skupnosti Kanal Andrej Gregor-
čič, nato pa še naš dolgoletni in požrtvo-
valni predsednik Planinskega društva 
Valentin Stanič Kanal Marijan Nanut, nato 
Gregor Rupnik, predsednik MDO Poso-
čje, predstavnik Planinske zveze Slovenije 
ter koordinator projekta Staničeva pot 
Marko Valentinčič, zaplesala nam je Fol-
klorna skupina Kal nad Kanalom, zapel 
kvartet Karik iz Tolmina, nastopali so 
učenci OŠ Kanal in OŠ Deskle. 

Za zaključek smo nazdravili še s penečo 
rebulo, ki jo vsako leto Planinskemu druš-
tvu Valentin Stanič Kanal podarita Vinska 
klet Goriška Brda in župan občine Brda 
Franc Mužič.  

Bil je dan, kakršnega si lahko samo za-
želiš. Vreme nam je bilo zopet naklonje-
no, pot lahkotna, primerna za vsakogar, 

ki rad hodi in 
uživa v res ču-
dovitih razgle-
dih, temperatu-
ra primerna za 
tako dolgo pot, 
vsepovsod sta 
iz pohodnikov 
sijali pozitivna 
energija in na-
ravnanost. Tak-
šni smo pač 
planinci in tak-
šni bomo ostali 
za vedno. Tak-
šen je bil tudi 
naš Valentin 
Stanič in kot 
vedno rečem – 
ponosen je na 
nas in mi smo 
nanj.  

Katja Žagar, 
vodnica PD Valen-

tin Stanič Kanal  
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Turistično društvo Korada 

Čudovit dvodnevni izlet k prijateljem, Društvu 
Primorcev in Istranov v Prekmurju 
Po večletnem premoru je Turistično društvo Korada ponovno organiziralo izlet za čla-
ne in druge. 21. april smo izbrali, ker na ta dan organizira Društvo Primorcev in Istra-
nov v Prekmurju tradicionalni pohod Od meje do meje. Želeli smo se jim pridružiti na 
pohodu in tako spoznavati njihove kraje, nato se skupaj malo poveseliti in si ogledati 
zanimivosti tistih krajev. 

Napotili smo se v Bogojino, kjer smo si 
ogledali cerkev Gospodovega vneboho-
da, zgrajeno po načrtih arhitekta Jožeta 
Plečnika. 

Izlet smo zaključili ob Bukovniškem 
jezeru, kjer v objemu starih dreves, v ne-
posredni bližini jezera, ponosno stoji ka-
pelica sv. Vida, zraven pa žubori istoimen-
ski izvir z vodo, ki ima energijsko moč ter 
številne zdravilne učinke. Šestindvajset 
energetskih točk blagodejnega in zdravil-
nega sevanja ponuja sprostitev in obnovo 
vitalnih energij. Te številne energetske 
točke so očitno zelo dobro vplivale na 
vse nas, saj je bilo razpoloženje zelo do-
bro, tudi po zaslugi animatorjev, ki so nas 
zasipali s šalami. Veliko smo se smejali in 
zanimiva je izjava ene udeleženke: »Če je 
smeh pol zdravja, lahko ta izlet imenujemo 
izlet zdravja.« Domov smo se vrnili zvečer 
in si zaželeli, da bi se še vrnili v Prekmur-
je.  

Lojzka in Valter Reščič  

Avtobus z osemindvajsetimi izletniki se 
je hitro napolnil, in ker smo želeli ujeti 
start pohoda, smo se morali odpraviti že 
zelo zgodaj. Običajna trasa pohoda Od 
meje do meje, ki prečka tudi reko Muro z 
brodom, je bila tokrat zaradi poplav Mure 
spremenjena. Odpravili smo se iz Pince - 
Marofa, najvzhodnejše točke Slovenije, 
kjer sta sedež in muzej društva, po okoli-
ških gričih. Mislili smo, da bomo hodili po 
ravnini, a ni bilo tako, kljub temu pa so 
griči manj visoki in strmi kot naši. Na poti 
nas je ustavilo in pogostilo več vinogradni-
kov, zaključili pa smo s pasuljem, glasbo in 
plesom.  

Predsednik društva Stanko Bensa nam 
je razkazal muzej društva in z občuteno 
razlago prikazal trpljenje in težave ljudi, ki 
so se po prvi in drugi svetovni vojni prese-
lili iz Primorske in slovenske oz. hrvaške 
Istre v jugovzhodni del Prekmurja in bili 
postavljeni na to močvirnato področje 
popolnoma brez ničesar. Napisal je tudi 
knjigo Od Soče do Mure in želijo si, da ta 
zgodovina ne bi bila pozabljenja. S pred-
stavitvijo knjige, ki jo je imel 3. decembra 
2016 v Desklah, smo poskrbeli, da se glas 
o tem sliši tudi pri nas. 

Popoldne smo si ogledali cerkev Svete 
trojice, ki hrani mumijo kapitana Mihaela 
Hadika iz leta 1733. Sam grič s cerkvijo 
nad Lendavo je čudovita točka razgleda. V 
bližini je tudi razgledni stolp Vinarium Len-
dava, visok 53,5 m, kamor smo se povzpe-
li z dvigalom in uživali prekrasen 360-
stopinjski pogled na barvito pokrajino, ki 

sega od Lendavskih goric, kjer je stolp 
ponosno postavljen, pa vse tja do porečja 
Mure in zajame prekrasen razgled na rav-
nice in gričevja Slovenije, Madžarske, Hr-
vaške in Avstrije. Po zaključku ogledov 
smo se malo odpočili za večerno druže-
nje, ki smo ga zaključili pozno v noč. 

Drugi dan, v nedeljo, 22. aprila, smo si 
najprej ogledali židovsko pokopališče v 
Dolgi vasi, nato pa si v Lendavi, pod vod-
stvom tajnice društva Vande Kovač, ogle-
dali muzej meščanstva ter kulturni center 
Lendava, objekt atraktivnega videza, 
zgrajen po idejnih načrtih znanega mad-
žarskega arhitekta Imre Makovca.  

 

Dol po prekmurskih goricah. Foto: Valter Reščič  
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V soboto zjutraj se je na igrišču v Levpi 
zbralo skoraj 300 pohodnikov. Start po-
hoda je bil kot vsako leto ob 9. uri zjutraj. 
Organizirani sta bili dve trasi pohoda, 9,5 
km z manj vzpona in 21 km, ki zajame naj-
višje ležečo vas Hoje v KS Levpa. Za poho-
dnike so bile urejene tudi številne posto-
janke, ki so bile postavljene v Seniškem 
Bregu, Avšjem, Zatrebežu, Široki Njivi, 
Zavrhu, Hojeh in Krajcu, kjer so se vsi ude-
leženci lahko okrepčali z domačimi dobro-

tami in ujeli utrip domačega kraja. Ob 
koncu pohoda je vsak pohodnik prejel 
topel obrok, na voljo pa je bila tudi razsta-
va domačega peciva, ki ga je pripravil ak-
tiv kmečkih žena. Za sam dogodek je bil 
potreben cel teden priprav, ki so vključe-
vale pripravo pohodniških poti in stez, 
ureditev športnega parka, pripravo posto-
jank in peko peciva. 

Obenem se je v športnem parku Levpa 
odvijal tudi malonogometni turnir trojk, ki 

je potekal v petek zvečer in soboto po-
poldan. Turnirja se je udeležilo 12 ekip, 
najboljša pa je bila ekipa ŠRD Ložice. Dru-
ge tri pokale so prevzele še naslednje 
ekipe; Fantički za 2. mesto, Millwall F.C za 
3. mesto in Ravne za 4. mesto. Vreme je 
poskrbelo, da je turnir, ki ga je organizira-
la levpska mladina, lahko potekal brez 
raznih nevšečnosti in privabil kar nekaj 
ljubiteljev nogometa. 

Organizatorji so bili z udeležbo in s sa-
mim dogodkom zelo zadovoljni in hkrati 
razmišljajo o veselih obrazih, ki so odhaja-
li s prireditve z obljubami, da se naslednje 
leto zopet vidijo.  

Besedilo in fotografiji: Laura Skrt  

Športni konec tedna v Levpi 
ŠKT društvo Levpa je v soboto, 26. maja, organiziralo že 16. tradicionalni pohod Kje so 
tiste stezice, levpska mladina pa je obenem poskrbela za dvodnevni malonogometni tur-
nir trojk.  

Taborniki rodu Odporne želve 

Nočna fotoorientacija 
V petek, 13. aprila, smo taborniki orga-

nizirali nočno fotoorientacijo. Proge so 
bile postavljene po Desklah, Ložicah, 
Anhovem in Gorenjem Polju. Obiskoval-
cev je bilo zelo veliko. Akcije so se udele-
žili mladi taborniki, njihovi starši, grče in 
upokojenke. Vsi so se odlično odrezali in 
se zelo zabavali. 

Meta  

Srečanje MČ SPOOT 
Taborniki smo se udeležili srečanja MČ 

SPOOT severne Primorske v Novi Gorici, 
kjer so se zbrali vsi medvedki in čebelice 
ter njihovi spremljevalni vodniki. Igrali 
smo se razne igre, v skupinah odšli na 
fotoorientacijo po Novi Gorici, veliko 
sodelovali ter ustvarjali. Proti koncu nas 
je lačne pričakalo kosilo, pred odhodom 
pa se je seveda zapela tudi himna med-
vedkov in čebelic. 

Bor 
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GEOSS je pravzaprav simbol slovenstva. Označujejo ga obelisk, na katerem je vklesana 
slovenska himna, ter simboli naše države: grb (tudi slovenski grb iz časa Jugoslavije), 
zastava in lipa, kot najstarejši slovenski simbol.  

Ob obisku so nas s svojim nastopom in animacijo navdušili člani družinskega gledališča 
Kolenc. Višek je bila zelo doživeta recitacija Prešernove Zdravljice. Za smeh in dobro 
voljo so poskrbela pravljična bitja.  

Na trgu pred cerkvijo svetega Andreja stoji vodnjak, ki ga je v svoji pesmi Vaške klepe-
tulje ovekovečil pesnik Janez Menart. Pravijo, da se je pesnik umaknil na podeželje, da bi v 
miru ustvarjal. Toda glej ga zlomka. Nastanil se je v hiši poleg vodnjaka. Namesto žele-
nega miru je moral poslušati regljanje vaških klepetulj, ki so se pod pretvezo, da gredo 
po vodo, zbirale ob vodnjaku in tam premlevale vaške novice in čenče. Med klepetom 
pa neprestano »cigu-cigu, cigu-cig«, rožljanje verige ob dvigovanju vedra iz vodnjaka.  

Cerkev svetega Andreja je znana po božjem grobu iz brušenega češkega stekla, enem 
najlepših v Evropi. Krasijo jo poslikave znanih slovenskih slikarjev: 
Langusa, Metzingerja, Berganta. V posebni vitrini je zemlja iz 

GEOSS-a, ki jo je ob priho-
du na Brnik poljubil papež.  
Ogled Vač smo zaključili v 
muzeju Dom GEOSS, v ka-
terem so razstavljeni arhe-
ološke najdbe, med kateri-
mi je najbolj znana vaška 
situla, fosili, kamenine iz 
celotne Slovenije in pred-
stavljeni znani in zaslužni 
Vačani.  

Vače in Steklarna Hrastnik 
GEOSS ali geometrijsko središče Slovenije je bil cilj letošnjega pomladnega izleta 
Društva upokojencev Deskle - Anhovo. 

Ali ste vedeli, da sta na vaši osebni iz-
kaznici natisnjena obris vaške situle in 
konjenik iz situle, ki je najstarejša upodo-
bitev konjenika na Slovenskem? Vzemite 
jo v roke in preverite.  

Potepanje smo zaključili z ogledom Ste-
klarne Hrastnik. Občudovali smo razno-
vrstne izdelke iz stekla, med njimi tudi 
steklenico, ki so jo izdelali ob rojstvu naj-
mlajšega Trumpovega sina in je okrašena 
s čistim zlatom. Sprehodili smo se tudi 
skozi proizvodnjo in spoznali zares teža-
ško delo steklarjev v neznosni vročini in 
hrupu. Mislim, da je marsikdo izmed nas 
ob tem spremenil svoj odnos do stekla. 
Vsekakor je ogled tako Vač kot tudi ste-
klarne izjemen.  

Besedilo in fotografije: Majda Rejec  



24  

 

Leto 2018 je evropsko leto kulturne de-
diščine, leto najrazličnejših dogodkov, 
projektov in počastitev širom po Evropi, 
organiziranih z namenom vzbuditve zani-
manja za kulturno dediščino. Folklorne 
skupine na Slovenskem poustvarjajo ple-
sno, pevsko, glasbeno in drugo duhovno 
dediščino, s kostumi in glasbili pa posega-
jo tudi na področje materialne kulture.  

Del tega izročila so v Desklah obudile 
skupine s Šentviške planote, iz Kanomlje, 
Benečije, Tolmina, Vipave, Šempetra pri 
Gorici in Kala nad Kanalom.  

Folklorna skupina Ivan Laharnar - Plano-
ta, ki jo sestavljajo predvsem dijaki in štu-
dentje, ki jih združuje ljubezen do plesa in 
ohranjanja kulturne dediščine, pod men-
torstvom Rada Černilogarja, je prikazala 
koreografijo z naslovom Šranga. Sledila je 
skupina Kanomeljske punce z godcem 
Boštjanom, ki ohranja vaško tradicijo 
petja in igranja starih ljudskih pesmi, ki jih 
pogosto s pomočjo arhivskih posnetkov 
ljudskih pevcev in pevk kanomeljske doli-
ne obogati s priredbami in avtorskimi be-
sedili. Vodja skupine je Mira Bončina. Za-
pele so dve priredbi ljudskih pesmi, U  Ka-
nuoml je maln, staro ljudsko pesem, ki so jo 
priredile »po kanomeljsko«, ji dodale re-
snično zgodbo doline, ko so številni mlini, 
posejani po kanomeljskih grapah, ki jih 
danes prerašča mah, izpeli svojo »kadija, 
kadeja«, in pesem Ta lisasta krava, ki so jo 

včasih igrali na harmoniko in jo zraven 
stari kanomeljski godci v skrajšani obliki 
tudi zapeli.  

Beneška folklorna skupina Živanit, ki ima 
v svojem programu dva spleta, plese iz 
Benečije in Breginjskega kota ter plese iz 
Zgornjega Posočja, ter ohranja za Beneča-
ne osnovna plesa valček in polko, je pred-
stavila svojo avtorsko koreografijo z na-
slovom Plesat po starim.  

Sledila je skupina ljudskih pevk Korenine 
iz Tolmina, ki jih vodi profesorica Majda 
Luznik. Ime skupine Korenine, ki v želji 

Pomladno srečanje folklornih skupin severne 
Primorske prvič v Desklah 
18. marca se je v kulturnem domu v Desklah prvič ustavilo Folklorno popotovanje po 
severni Primorski, prireditev Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, na kateri se je 
predstavilo osem folklornih, pevskih in godčevskih skupin. 

po ohranjanju kulturne dediščine išče in 
obuja ljudske pesmi iz Posočja, je poveza-
no s samim izvorom ljudske pesmi, ki se 
je ukoreninila med ljudmi, se prenašala iz 
roda v rod in se ohranila do danes. Zaradi 
številčnosti zasedbe so se razdelile v dve 
skupini. Prva je zapela verzijo pesmi Lun-
ca iz Poljubinja, ki se poje po vsej Primor-
ski, in pesem Sem mislil snoč u vas iti, ki 
izhaja iz Koroške. V vaseh južno od Koba-
rida tudi danes najdemo mnoge ljudske, 
ki izhajajo iz Koroške. Korošci iz Ziljske 
doline in okolice so se pred stoletji podali 
na pot čez hribe in se naselili v dolini reke 
Soče v vaseh okoli Kamna, s sabo pa so 
prinesli svoje narečje, ki se še danes odra-
ža v govoru Kamencev, in seveda svoje 
pesmi. Druga skupina Korenin je zapela 
pesem V dolini tihi, ki jo je pevkam zapel 
Ivan Testen iz Poljubinja, njemu pa jo je 
pela mama, kmečka žena, ki ni nikoli pela 
v zboru. Po tem sklepajo, da se je pesem 
v Poljubinju pela že davno. Vseslovensko 
ljudsko Ko bi jaz vedela pa jim je zapela 
Jožefa Šavli iz Zatolmina.  

Nastopila je tudi Odrasla plesna skupina 
Folklornega društva Vipava, ki pleše pred-
vsem plese iz Istre, Notranjske, Tržaške in 
Goriške regije ter plese Posočja in Trente 
pod mentorstvom Tomaža Gantarja. 
Oblečeni so bili v vipavske kostume iz 19. 
stoletja, ki ponazarjajo oblačilni trend v 
takratni Avstro-Ogrski. Vodja skupine je 
Vilibald Soban. Ljudske navade in običaje 
v besedi, pesmi in plesu oživljajo in prena-
šajo na mlajše generacije ter hkrati pred-
stavljajo Vipavsko dolino širše po domovi-
ni in v tujini. V Desklah so se predstavili s 
koreografijo avtorja Tomaža Gantarja z 
naslovom Čajovka. Pri njenem opisu pa 
so navedli, da so na zahodnem Štajer-
skem ob nedeljskih popoldnevih priprav-
ljali čajovko, na kateri so postregli z vžigo 
(močno sladkanim čajem), ki so ji dodali 
domače žganje. Po zapeti zdravici se je v 
večjih hišah ob godcih razvila prava zaba-
va. 
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Sledila jim je Folklorna skupina Na placi 
Šempeter, katere vodja je Dušan Podgor-
nik. Predstavili so koreografijo z naslo-
vom Pod rožnato planino avtorja Tomaža 
Gantarja. Avtorica glasbene priredbe je 
Ingrid Praznik, oblikovalka kostumske 
podobe Elizabeta Blaško. Koreografija 
prikazuje plesno izročilo iz Kala nad Kana-
lom, ko so plesali in peli ob nedeljah pa 
tudi na drugih prireditvah čez vse leto. 
Priljubljena je bila pesem Pod rožnato pla-
nino.  

Kot zadnja je nastopila domača Folklor-
na skupina Kal nad Kanalom, ki rada pleše 

tako stare kalske plese kot tudi plese oko-
liških krajev, ki so jih pred prvo svetovno 
vojno plesali njihovi stari in prastari starši. 
Prikazali so koreografijo avtorja prof. Mir-
ka Ramovša z naslovom Le še 'n tak, av-
torji glasbene priredbe so godci Nikoli 
mlajši v sodelovanju s prof. Ramovšem. 
Postavitev predstavlja plesno izročilo od 
Trente in Breginjskega kota do doline Idrij-
ce. V okviru domače zabave se izmenjuje-
jo posamezni plesi z igrami, osrednji del 
pa prikazuje dogodek z godci, ki so včasih 
zaradi utrujenosti ali muhavosti nenado-
ma nehali igrati in so jih ponekod s pesmi-

jo, po kateri je koreografija naslovljena, 
lepo prosili, da so igrali naprej in se je za-
bava lahko nadaljevala.  

Folklorno popotovanje po severni Pri-
morski je bilo strokovno spremljano; v 
Desklah ga je spremljala dr. Katarina 
Šrimpf Vendramin, strokovna spremlje-
valka folklornih skupin, etnologinja in kul-
turna antropologinja, ki je že v času študi-
ja raziskovala oblačilno kulturo Slovencev, 
s folklorno dejavnostjo pa se je srečala že 
v otroških letih. Bila je članica Folklorne 
skupine Minerali iz Rogaške Slatine in Aka-
demske folklorne skupine France Marolt, 
s katerima še vedno sodeluje; Nina Volk, ki 
ni mogla priti zaradi bolezni, pa je strokov-
na spremljevalka pevskih in godčevskih 
skupin.  

Prireditev, ki jo je povezovala Mojca Per-
kon Kofol, se je zaključila s podelitvijo 
priznanj za sodelovanje in knjig predstav-
nikom folklornih in pevskih skupin, nasto-
pajočim je čestitala vodja novogoriške 
izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Sabina Volk Simčič, ter z zahva-
lo Občini Kanal ob Soči in Kulturnemu 
društvu Svoboda Deskle za podporo in 
pomoč pri organizaciji folklornega dogod-
ka. Pomladno folklorno popotovanje se je 
nadaljevalo čez teden dni v Tolminu.  

Mojca Perkon Kofol, 

foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav 

Butalci 
Gledališka skupina Globočak Kambreško se je v 
soboto, 7. aprila, v kulturnem domu v Desklah 
predstavila s komedijo Frana Milčinska Butalci. 

Saj veste, kje so Butale? To je vas … Tri ure 
hoda za pustno nedeljo leži vas, ki ji pravijo me-
sto. Sredi vasi se cedi rjava mlakuža, ki ji pravijo 
potok. Ob obeh krajih mlakuže stoje koče, ki jim 
pravijo hiše. Dve, tri hiše imajo nadstropja, ta-
kim hišam pravijo graščine. Vasi je ime Butale. 

Butalci so gadje; tisto leto, ko sta bili dve kravi 
za en par, so se Butalci skregali s pametjo, pa so 
zmagali Butalci – kaj mislite! – in ne pamet: tak-
šni so. In so v teku let Butale pretesne posta-
le za vse Butalce in je bil mlajši rod korajžen 
in je šel pogledat po svetu in so se nekate-
ri naselili ob Dravi, nekateri ob Muri, nekaj 
jih je prišlo celo do morja in so si tam po-
stavili ognjišča. Ostali pa so, kar so bili, 
Butalci.  

Najlepše se zahvaljujemo režiserki Ani 
Facchini, ki nas je popeljala skozi Butale. 

Hvala vsem, ki ste nas prišli pogledat. Hvala 
Občini Kanal ob Soči in KD »Svoboda« Deskle ter 
vsem, ki ste nam kakor koli pomagali pri ustvar-
janju.  

Dora Ravnik 
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Obisk pisatelja Borisa 
Pahorja v Galeriji Rika 
Debenjaka 

Galerija Rika Debenjaka je v okviru svoje 
redne jesensko-spomladanske razstavne 
sezone gostila enega najizvirnejših kipar-
jev v slovenskem prostoru Mirsada Be-
gića. Mirsad Begić je eden redkih kipar-
jev, ki se portretiranju v celoti predajajo z 
veliko klasičnega znanja. Pri portretu je 
po kiparjevem mnenju pomembno upo-
dobiti značaj portretiranca, zato išče naj-
vidnejše detajle, ki ga določajo. Begić je 
avtor številnih spomenikov, ki so umetni-
ška dela, v katerih umetnik iz sebe iztisne 
zapis o vojnem času, in ta zapis preživi 
čas, kot sporočilo. Z govorico umetnika 
preživijo vrednote časa.  

Tudi v naši občini stojijo spomeniki, ki jih je ustvaril 
kipar Mirsad Begić – spomenik Marjanu Gabrijelčiču v 
Desklah, kip Rika Debenjaka, Begićevega učitelja na 
akademiji v Ljubljani, na pročelju galerije v Kanalu kip 
Štefana Maurija.  

Ob praznovanju 100. obletnice rojstva pisatelja Bori-
sa Pahorja je prišlo do ideje o postavitvi spomenika 
pisatelju ob Kocbekovem spomeniku v Tivoliju. Za 
Begića pooseblja kip Pahorjevo samozavest. Prav to 
je med opazovanjem lovil na risbe med njunimi števil-
nimi srečanji, ko ga je opazoval z vseh strani in pre-
učeval način hoje, držo rok, glave in telesa. Redek 
privilegij, da je lahko ustvarjal kip žive legende. Be-
gićeve risbe s tankim peresom so likovno izredno 
zanimive, barvno minimalistične, a črtno nenavadno 
bogate. Prav izbrani prikaz risb od miniaturnih risbic 
do risb na velikih papirjih, ki so služili umetniku kot 
študija pri ustvarjanju kipa, si je želel osebno ogledati 
pisatelj Boris Pahor.  

S svojim obiskom nas je počastil v ponedeljek, 7. 
maja, ko si je razstavo, predvsem pa razstavljeno štu-
dijo o nastanku svojega spomenika, ki stoji v Tivoliju v 
Ljubljani, ogledal v spremstvu umetnika 
Mirsada Begića in dr. Evgena Bavčarja ter 
številnih drugih gostov.  

Sprejeli so ga župan Andrej Maffi, pred-
sednica PD »SOČA« Milica Zimic in predse-
dnik galerijskega sveta Peter Blažej. Boris 
Pahor je ob tej priložnosti vsem prisotnim 
povedal, kako je vesel in srečen, da lahko 
pride v tako lepo in kulturno sredino, in v 
svojem nagovoru prisotnim poudaril velik 
pomen slovenskega jezika za našo naro-
dno identiteto. Slovence je pozval, naj 
bomo ponosni na svoj narod, in posvaril 
pred vsiljevanjem angleškega jezika kot 
globalnega jezika in pred nasilno interna-
cionalizacijo človeka. Kaj je to »državljan 
sveta«? To ni vredno nič, je posvaril Boris 
Pahor! Bodimo ponosni na svoj slovenski 
jezik in na svoj narod, je povedal Sloven-
cem.  

Milica Zimic  

Od leve proti desni: Mirsad Begić, Evgen Bavčar, Peter Blažej, Boris Pahor in Andrej Maffi. 
Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav 

Gospod Boris Pahor ima tudi odličen smisel za humor. 
Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav 
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Nitke spominov 
Bil je dan kot še eden tistih majevskih 

dni, ko se nam vreme kaže v vseh svojih 
oblikah in barvah. Kljub temnim oblakom, 
ki so nas strašili z neba, smo sklenili pet-
kov popoldan 25. maja preživeti na pro-
stem. Na prostem, v čudovitem ambientu 
vedno dih jemajočega Parka Pečno in se-
veda v najboljši možni družbi. V družbi 
mladih ustvarjalcev in njihovih mentoric 
ter vseh obiskovalk in obiskovalcev, ki jih 
vreme ni pregnalo in ki so znali in znajo 
prepoznati pravo umetnost. 

Na ta oblačni petkov popoldan je v Par-
ku Pečno potekala prav posebna razstava, 
imenovana Nitke spominov. Likovna dela, 
katerih motivi so bile slike starih predme-
tov, so nastala med likovno ustvarjalnico 
na Osnovni šoli Kanal 11. maja letos. Motivi 
starih predmetov so bili upodobljeni zato, 
ker je šola vključena v projekt Ohranjanje 
evropske kulturne dediščine. 

Čudovita likovna dela, ki so na ogled 
vsem v leseni hišici Parka Pečno, so nasta-
la izpod rok Aline Velušček, Aminah 
Miklavc, Anje Fon, Gašperja Grma, Hane 
Gerbec, Ines Ivanovske, Larise Vidič, Lee 
Bavdaž, Liani Runtheany Prinčič, Loris 
Sofie Vidič, Martine Pavšič, Mei Šuligoj, 
Nicholasa Pavšiča, Nike Tinta in Tadeja 
Brezavščka ter pod mentorstvom Metode 
Čobal, Aleksandre Skrt in Tamare Česnik. 

Samo odprtje razstave je bilo nekaj po-
sebnega. Očarljivi so bili park in dela v 
njem. Kaj pa bi človek izgubljal besede! 
Oglejte si dela in presodite sami. Zame so 
bila z eno besedo čudovita. Hvala osnovni 

šoli, hvala mentoricam, da so v otrocih 
prebudile umetnike, in seveda hvala otro-
kom za njihovo angažiranost in trud. 

Maja Gerbec 

Razstava keramike ob 
150-letnici čitalnice v 
Kanalu 

V Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu je bilo 
18. maja odprtje razstave keramike. Svoja 
dela je predstavilo 19 članov Kluba kera-
mikov Kanal. V galeriji Keramost pa je isto-
časno potekala razstava v okviru Tedna 
ljubiteljske kulture. 

V spremni besedi je Petra Škrjanc zapisa-
la: »Razstava tokrat pred nas postavlja 
zelo različen spekter keramičnih pristopov 
in tehnik. Ob boku Tedna ljubiteljske kultu-
re naj izrečem le še svoje iskreno občudova-
nje vsem razstavljavcem. Pred nas ste to-
krat postavili razstavo, ki s svojo kvaliteto 
priča o tem, da ste s svojimi številnimi ak-
tivnostmi in obilico truda uspeli vzpostaviti 
rastočo in napredujočo skupino keramikov, 
ki skozi prispevke članov marsikdaj visoko 
presega ljubiteljski nivo.«  

Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu na 
letošnjo razstavo, Dubravki Urban, Pavlu 
Medveščku in vsem prijateljem ter doma-
činom, ki ste vsa leta zvesti spremljevalci 
našega ustvarjanja.  

Anica Valentinčič  
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Od ustanovitve čitalnice do Dile-
tantov kanalskih  

V četrtek, 17. maja, je bilo gostišče Križ-
nič skorajda premajhno za številne poslu-
šalce, ki so prisluhnili zgodovinarju mag. 
Robertu Devetaku in Severinu Drekonji, 
avtorju na ta večer predstavljene knjige 
Diletanti kanalski. Mag. Robert Devetak, 
doma iz Ročinja, je v krajšem predavanju 
osvetlil čas, ko se je v Kanalu ustanavljala 
narodna čitalnica. Kraj je takrat štel le 
okrog petsto prebivalcev in bil za razliko 
od okoliških vasi narodnostno zelo 
mešan. Čitalnica je bila ustanovljena na 
pobudo domačinov leta 1867 z namenom, 
da bo utrjevala in širila slovensko narodno 
zavest. Vodilna mesta so bila v njej rezer-
virana za Kanalce in Gorevžane, člani pa 
so bili iz širše okolice. Čitalnica je imela 
več odsekov – pevske zbore, dramsko 
skupino, knjižnico in bralno sobo. Član-
stvo je bilo po besedah predavatelja zelo 
dejavno. Čitalnica je s krajšimi prekinitva-
mi delovala vse do leta 1927, ko je moral 
zaradi fašističnih pritiskov njen predse-
dnik podpisati odlok o razpustitvi društva.  

V drugem delu večera je povezovalec 
programa Slavko Jereb kratko predstavil 
knjigo oziroma zbornik z vpadljivim naslo-
vom Diletanti kanalski. O svojem delu je 
spregovori tudi avtor Severin Drekonja. 
Predsednik Gledališkega društva Kontra-
da Kanal je v lepo oblikovani in opremljeni 
knjigi prikazal gledališko dejavnost v Ka-
nalu vse od ustanovitve prve dramske 

skupine pred stopetdesetimi leti do da-
nes. V prvem delu knjige so zbrana raz-
mišljanja in občutja o nastopanju na odru 
in nastajanju predstav, v zadnjem delu pa 
je avtor Severin Drekonja pripravil pregle-
dnico vseh gledaliških predstav, ki so jih 
kanalski gledališčniki postavili na oder v 
stopetdesetih letih. Podatke je iskal v ča-
sopisnih poročilih, zapisnikih sej in občnih 
zborov, arhivih …, skratka že na prvi po-
gled je jasno, da je v knjigo vloženega 
veliko dela in da je kanalska gledališka 
dejavnost natančno raziskana in prikaza-
na. 

 
Poklon čitalničarjem in njihovim 
naslednikom  

Topel majski večer. Osvetljena pročelja 
za nastopajočimi. Obnovljena Kontrada je 
bila s svojo srednjeveško podobo pravo 
prizorišče za poklon čitalničarjem in pri-
kaz tega, kar ustvarjajo danes domači 
kulturniki.  

»Žlahtnosrčni domorodniki. Visokočislane 
gospe in mile gospodične. Spoštovani 
gospodi in čedni mladeniči – POZDRAVLJE-
NI. Skupaj ste prišli, da vsemu svetu izkaže-
te namero lepemu se vabilu odzvati, izkaže-
te svojo ljubezen do rodne grude in lepega 
slovenskega jezika. In da date vsemu svetu 
spričalo, da ni res, kar nekateri zlobni slo-
venski in italijanski jeziki pravijo, češ da so v 
Kanalu na rodoljubje pozabili.« S temi bese-
dami je začel prireditev povezovalec pro-
grama Radovan Pušnar, tako kot so čital-

V Kanalu rodoljubje ni pozabljeno 
Ob 150-letnici ustanovitve narodne čitalnice v Kanalu se je v mesecu maju zvrstilo več 
dogodkov, s katerimi sta organizatorja Prosvetno društvo Soča Kanal in Gledališko 
društvo Kontrada Kanal na različne načine osvetlila čas pred stopetdesetimi leti, ko je 
bil Kanal kulturno središče tega dela Soške doline, obenem pa so nastopajoči dokazali, 
da je kultura v naših krajih tudi danes zelo živa. Organizatorji so pripravili več priredi-
tev – Večer o čitalnici in gledališču, Odprtje razstave Kluba keramikov in kar dva veče-
ra je potekala slavnostna prireditev ob 150-letnici čitalnice Beseda. 

niške prireditve začenjali pred stopetde-
setimi leti.  

Sledil je razgiban kulturni program, ki 
so ga v prvem delu prireditve oblikovali 
mladi glasbeniki Nejc Markič, Peter Na-
nut in Matevž Markič in učenci Osnovne 
šole Kanal. Aljaž Gerbec je recitiral pesem 
rojaka Janka Lebana, drugošolčki Lana 
Žnidarčič, Tjaša Medvešček, Nace Strnad 
in Matija Segalla pa so ubrano zapeli. 
Zbrane poslušalce je nagovoril kanalski 
župan Andrej Maffi, ki je pohvalil vse, ki 
skrbijo za pester kulturni utrip občine. 
Izrazil je zadovoljstvo, da je Trg Kontrada 
dobil novo podobo, in to ravno ob sto-
petdesetletnici ustanovitve narodne čital-
nice v Kanalu. Zbrane sta pozdravila orga-
nizatorja prireditve Milica Zimic, predse-
dnica PD Soča, in Severin Drekonja, pred-
sednik GD Kontrada, ki je svoj nagovor 
zaključil z besedami, kot so zaključili pri-
reditve pred sto in več leti: »Kdo bi bil 
mislil, da bomo kedaj v Kanalu kaj tacega 
videli! Le tako naprej!«  

Tako kot so bile v preteklosti čitalnice 
dogodki, na katerih je na različne načine 
živelo kulturno ustvarjanje, so tudi ob 150
-letnici čitalnice nastopili domačini iz Ka-
nala, k sodelovanju pa so povabili tudi 
okoliška kulturna društva. Pod vodstvom 
Klemna Nanuta je tri pesmi zapel Moški 
pevski zbor Kazimir Nanut iz Kanala, V 
»tahmašnih gvantih« so zaplesali folklor-
niki Folklorne skupine iz Kala nad Kana-
lom, nato pa so pod vodstvom Metode 
Humar nastopila še Liška dekleta, ženski 
pevski zbor z drugega brega Soče.  

Prireditev se je zaključila z dvema gle-
dališkima predstavama. Predstavo Pravi 
Slovenec, ki so jo zaigrali pred 594 leti, so 
na oder ponovno postavili kanalski gleda-
liščniki. Pravemu Slovencu je sledil še 
sodobni Pravi Slovenec?, ki ga je napisal 
in režiral Peter Harl. Nekakšen prenos 
starega dogodka v novo okolje. Enode-
janko so zaigrali prav tako člani GD Kon-
trada Kanal. Oba prava Slovenca pa v 
zaigranih predstavah nista bila deležna 
enakega darila. Pred stopetdesetimi leti 
je vladar obdaril družino, ki ga je lepo 
sprejela, v današnjem času pa je po pogo-
stitvi predsednik države pobegnil skozi 
straniščno okno.  

No, niso pa pobegnili tudi obiskovalci 
prireditve. Povabljeni so bili, da ob tej 
priložnosti vzamejo knjigo Diletanti ka-
nalski ali Zbornik, ki je izšel ob obletnici 
ustanovitve narodne čitalnice, in se, tako 
kot so se čitalniške prireditve vedno za-
ključile, ob kozarčku in prigrizku še kaj 
pogovorijo in poveselijo.  

Irena Hočevar Križnič  
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Letos je bil pohod še posebej prijeten 
zaradi lepega in sončnega vremena. Na 
pohod so bili povabljeni vsi otroci, ki obi-
skujejo vrtca v Kanalu in Kalu nad Kana-
lom ter njihove družine. Kot vsako leto 
smo se tudi letos zbrali pred šolo in se z 
dvema avtobusoma odpeljali ob vznožje 
Korade. 

Družine so imele na razpolago tri različ-
no dolge poti, primerne za različno stare 
otroke. Pri koči na Koradi so se vse skupi-
ne spet srečale in družile v prijetnem 
vzdušju ob kozarčku planinskega čaja, ki 
so ga pripravili planinci iz Kanala. Otroci 
so si za prehojeno pot in udeležbo prislu-
žili medaljo (v obliki kažipota), žig v knjiži-

Kanalski vrtec po stopinjah Valentina Staniča 
V soboto, 7. aprila, se je naš vrtec že peto leto udeležil pohoda, ki združuje ljubitelje 
pohodništva vseh generacij. 

co za Mali sonček ter seveda malico, ki so 
jo celo pot nosili v nahrbtniku. Po daljšem 
počitku in druženju pri koči je sledila še 
pot do vrha, kjer smo lepe utrinke ujeli v 
objektiv in se po drugi poti vrnili do toč-
ke, kjer sta nas že čakala avtobusa in nas 
pripeljala nazaj v Kanal. Pohod je vsako 
leto nekaj posebnega, saj družine aktivno 
preživijo čas skupaj, poleg tega pa se 
povezujejo tudi z drugimi družinami, z 
vzgojiteljicami in drugimi pohodniki. 

Iris Čebokli  

Najmlajši pohodniki z družinami in vzgojiteljicami. Foto: Nevenka Skrt  

Letovanje predšolskih 
otrok v CŠOD Tolmin 
Kdaj bomo šli na letovanje? Ali ste že pri-
pravili kovčke in potovalke? Kaj bomo 
delali tam?  

To so bila vprašanja predšolskih otrok, ki 
so komaj čakali, kdaj bo prišla sreda, ko se 
bomo z avtobusom odpeljali v Tolmin na 
letovanje. Pa smo dočakali. V sredo, 9. 
maja, smo prišli v vrtec s kovčki in se z 
avtobusom odpeljali v Tolmin. Nastanili 
smo se po sobah in se kmalu odpravili 
raziskovat stari del Tolmina, kjer so ulice 
ozke in hiše visoke. Obiskali smo reševal-
no postajo, kjer so nam pokazali rešilni 
avto in nam predstavili njihovo dejavnost. 
Kar veliko smo znali povedati tudi sami. 
Na poti smo opazili veliko otroško igrišče, 
kjer smo se veselo zaigrali. Popoldan smo 
na stadionu izdelovali zmaje, ki so po zra-
ku z nami leteli okrog stadiona. Nato pa 
smo se odpravili k Sotočju, da raziščemo, 
kako se reki Tolminka in Soča zlijeta sku-
paj. In res smo opazili, da ima vsaka dru-
gačno barvo. Vreme je bilo sončno in na 
poti smo spoznali učno pot, na kateri je 
veliko dreves in tudi bivak. 

Četrtkovo dopoldne smo preživeli v kinu 
Tolmin in si ogledali risani film. Veliko smo 
se smejali. Po kosilu smo se srečali z žival-
mi, ki nam jih je pokazala učiteljica v do-
mu. Lahko smo jih božali in celo kačo smo 

prijeli v roko. Potem pa smo se odpravili 
novim izzivom naproti. Le kaj je tam na 
vrhu hriba, kjer smo opazili obzidje? Na 
poti je začelo deževati in odprli smo dežni-
ke. Ker smo pogumni in radovedni, nas 
tudi dež ni ustavil, da ne bi prišli do vrha. 
Tam pa sta nas presenetila prelep razgled 
in vrečka bombonov, ki jo je graščak pustil 
za nas. Kako je pa vedel, da pridemo? Saj 
ni več grofov! Potem so ti bomboni že 
stari, a so vseeno še dobri in sladki, so 
modrovali otroci. Čeprav smo bili utrujeni, 
nam je bilo zanimivo. V domu nas je priča-
kala večerja – pica. Kako smo se razveselili 
in vse pojedli. Še dodatek smo dobili. Po-

gledat smo šli še plezalno steno in posku-
sili plezati. To ni tako preprosto, potrebu-
ješ veliko moči. Ker pa smo bili že utrujeni, 
smo se kmalu odpravili spat.  

Naslednji dan nas je v knjižnici pričakala 
pravljičarka, ki nam je povedala pravljico o 
princesi in treh sinovih. Na radiu Alpski val 
smo videli studio. Kmalu je prišel čas kosi-
la in nato pospravljanja sob. Pripravili smo 
potovalke in se odpravili na avtobus. Pred 
šolo v Kanalu so nas veseli pričakali starši. 
Tudi mi smo bili veseli, da smo prišli do-
mov, čeprav smo se lepo imeli in veliko 
lepega ter zanimivega doživeli.  

Blanka Černe  

Otroci kanalskega vrtca na letovanju v Tolminu. Foto: arhiv Vrtca Kanal  
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Medgeneracijsko sodelovanje – Vrtec Kanal in 
Dom starejših občanov Podsabotin 

Že peto leto zapored se otroci iz Vrtca Kanal in oskrbovanci doma starejših občanov 
srečujemo enkrat v letu. Letos so otroci iz skupine Mavrični škrat obiskali starejše obča-
ne v mesecu marcu. To je prvi pomladni mesec, zato so otroci oskrbovance razveselili z 
igrico Pika pikapolonica. Zgodbica pripoveduje o mali pikapolonici, ki se je izgubila. Ker 
pa je tako lepo narisala svojo mamico, so jo travniške živali prepoznale na podlagi njene 
risbice. Otroci so z veseljem nastopali in sproščeno zaigrali igrico. Oskrbovanci doma so 
otrokom zaploskali, saj so bili navdušeni nad njimi. V spomin na naše srečanje so otroci 
oskrbovancem razdelili majhne pikapolonice. Sledilo je kratko druženje, kjer so se otroci 
z njimi pogovarjali. Oskrbovance je zanimalo, od kod so doma in čigavi so. Ker je bilo 
vzdušje veselo, so otroci z veseljem zapeli še dve pesmici, V vrtcu sonček je doma in 
Lisička je prav zvita zver. Lepo nam je bilo na srečanju in mislim, da smo jim polepšali dan. 
Pred odhodom smo skupaj zapeli še pesmico Mi se imamo radi, ki je veselo odmevala 
po prostoru. Srečanje je bilo prisrčno, sproščeno in veselo, zato smo se zmenili, da se 
prihodnje leto spet srečamo. 

Blanka Černe 

Tia in Maruša – nagra-
jenki na Juniorjevem 
likovnem ekonatečaju 

Uredništvo revije National Geographic 
Junior je v sodelovanju z Ljubljanskim gra-
dom razpisalo že 10. Juniorjev likovni 
ekonatečaj. Tokrat so udeleženci nateča-
ja ustvarjali zmajevo jajce. Zmaji so varuhi 
narave in tudi največjih skrivnosti sveta. 
Na natečaju so sodelovali tudi učenci OŠ 
Deskle. Še posebej sta se izkazali petošol-
ki Tia in Maruša. 

Strokovna žirija je podelila prvo mesto 
učeniki Tii Štekar. Svojemu delu je dala 
naslov Zmajčki rešujejo naš planet. Učen-
ka Maruša Zelinšček pa se je s svojim 
»zmajčkom z Antarktike« prejela eno 
izmed nagrad za najbolj izvirne ustvarjal-
ce. Podelitev nagrad je bila na Ljubljan-
skem gradu. Nagrajenkama in mentorici 
Aldi Zimic Ozebek čestitamo!  

MP  

Kanalski mladi odboj-
karji državni prvaki 
Na državnem tekmovanju za starejše 
učence je ekipa OŠ Kanal premagala lan-
ske državne prvake in po nekaj letih so 
učenci OŠ Kanal spet najboljši mladi od-
bojkarji v državi. 

24. aprila je v Žužemberku potekal fina-
le državnega tekmovanja za starejše 
učence, na katerega so se z zmago v pol-
finalu, ki se je odvijal na Brezovici pri 
Ljubljani, uvrstili učenci naše šole. V 
Žužemberku so odlični kanalski odbojkar-
ji premagali oba konkurenta, ekipi OŠ 
Braslovče in OŠ Žužemberk. Večina od 
njih je osmošolcev in prepričani smo, da 
to ni njihova zadnja zmaga. 

Bravo, fantje!  

Irena Hočevar Križnič  

Zmagovalna ekipa državnega tekmovanja v odbojki za starejše dečke. Foto: arhiv OŠ Kanal  
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Petošolci OŠ Kanal 
smo si ogledali kamno-
lom Lastivnica 
V ponedeljek, 7. maja, smo učenci komaj 
čakali na peto šolsko uro. Ko je zazvonil 
zvonec, smo se preobuli in stekli ven, kjer 
nas je že čakal avtobus. Odpeljal nas je v 
kamnolom. Ko smo zavili z glavne ceste, 
nas je že čakala naša vodička. Povedala 
nam je, da sta aktivna dva kamnoloma, in 
sicer v Rodežu in Perunk. Kamnolom Des-
kle in Lastivnica sta opuščena. Pot nas je 
vodila do opuščenega kamnoloma Lastivni-
ca, kjer smo si ogledali učno pot. 

Matija Perše, 5. a  

Naša skupina si je najprej ogledala živali, ki 
živijo v mlaki. Biologinja nam je razložila, 
da so močvirja kot velike gobe, ki filtrirajo 
vode. Razložila nam je, s čim se hranijo 
žabe in močeradi. Prijela sem pupka. Mora-
la sem imeti vlažne roke, da se žival ne bi 
izsušila. 

Zoja Bucik, 5. a  

Izvedel sem, da bi se, če bi prijemali mladič-
ke močerada z umazanimi rokami, le-ti 
okužili in poginili. Živali, ki živijo v vodi, 
tudi dvoživke, morajo imeti nenehno mo-
kro kožo, ker jim grozi izsušitev. 

Timotej Križman, 5. a  

Biologinja nam je pokazala pupka. Nato 
nam je pokazala urha. Najbolj zanimivo je, 
da je urh, ko se uleže na hrbet in pokaže 
trebušček, po trebuhu oranžen. To je varo-
valna barva. 

Sara Berginc, 5. a  

Naši skupini je biologinja povedala, da v 
kamnolomu ni samo kamenje, ampak tudi 
rastline in živali. Najprej nam je pokazala 
slike živali, potem pa še žive živali. Poveda-

la nam je njihova imena. Vprašala nas je, če 
bi kdo želel prijeti v roko pupka. Bila je 
samička, ime ji je dala Pupika. Prijela sem 
jo zadnja. Roke sem si zmočila in jih držala 
tik nad mizo. Bila je majhna, in ko sem jo 
prijela, se mi je lepila po dlaneh. Njene no-
gice so me žgečkale. Sedaj se jih ne bojim 
več prijeti. Nekateri govorijo, da so pupki 
sluzasti in grdi, a to ni res! 

Nina Petrevčič, 5. b  

V ponedeljek smo imeli dejavnost v kamno-
lomu. Moja najljubša je bila postaja o živa-
lih, ki so se naselile tam. Spoznali smo, ka-
ko lahko ohranjamo te živali in njihov dom. 
Videle sem žabe, močeradovega mladička, 
ob koncu pa smo v roke prijeli še pupka. 

Jana Gabrijelčič, 5. b  

Ko smo prispeli z avtobusom v kamnolom, 
mi je bilo všeč. Najprej smo posneli skupno 
fotografijo, a ko so povedali, da bodo sne-
mali s kamero, sem bil malo nemiren. A ko 
smo se razdelili v skupine, sem že pozabil 
na kamere. Naša skupina je začela z nara-
vovarstvenico, ki nam je povedala nekaj o 
kamninah. Na koncu nas je vodička peljala 
do slapa. Bilo mi je zelo všeč in upam, da 
bomo to kdaj ponovili. 

Tian Humar Bajt, 5. b  

Prišli smo na delavnico, kjer smo videli 
čisto prave fosile. Tega sem se zelo razve-
selil. Fosili so bili okamenele školjke. Gospa 
nam je povedala, da so med kamni lahko 
fosili, ki jih bodo mogoče kdaj izkopali. 
Dovolila nam je, da poiščemo kake zanimi-
ve kamne. Našel sem majhen kristal iz kal-
cita. Vzel sem ga za spomin. Izdelali smo 
tudi beton. V plastenko smo dali najprej 
večje, nezdrobljene kamne in nanje dali 
manjše. Nato smo nasuli še drobne. Vse 
smo zalili z vodo in premešali. 

Val Velušček, 5. b  

Zapuščeni kamnolom Lastivnica je sedaj učna pot. Foto: www.zvkds.si 

Tretješolci so o OŠ Deskle 

napisali: 

Na naši šoli je lepo, 

nič ne tarnamo, 

radi beremo in pišemo, 

zraven pa še pojemo, 

včasih ponagajamo, 

najraje pa se smejemo. 

(Nik V., Sara)  

Na naši šoli je lepo 

in vedno je tako bilo. 

Res veliko se učimo, 

a se zraven tudi smejimo. 

Najraje pri športu migamo, 

včasih si tudi ponagajamo. 

Ko pa konec je pouka, 

naloga je vedno muka. 

Kljub temu jo vedno naredimo, 

ker se pri tem več naučimo. 

Ko zares jo naredimo, 

na igrišče pohitimo. 

(Julija, Ivana, Špela)  

Na naši šoli je lepo, 

da bi vedno bilo tako, 

s prijatelji se družimo 

in skupaj se zabavamo.  

(Luka, Edvin, Nik P.)  



32  

 

Poročilo in zahvala 
staršev  
Starši predšolskih otrok Vrtca Kanal smo 
se jeseni odločili, da se naši otroci v leto-
šnjem šolskem letu udeležijo tridnevnega 
letovanja v Tolminu. Priporočilo Ministr-
stva RS za izobraževanje, znanost in 
šport, da naj tovrstne dejavnosti finanč-
no ne bi dodatno obremenile staršev, pa 
je nepričakovano postalo opomin in nas 
spodbudilo k akciji!  

Letovanje predšolskih otrok je že dolgo 
stalnica naših vrtcev in starši si seveda 
vedno želimo svojim nadobudnežem 
omogočiti doživetja, ki jim bodo prinesla 
novih izkušenj. Za otroke smo navadno 
pripravljeni dati vse, kar premoremo in 
imamo. A priporočilo nam je predramilo 
speče zavedanje, da se med nami lahko 
skrivajo prikrite socialne razlike.  

Na vsaki šoli obstaja sklad, ki s pomočjo 
podarjenih sredstev posameznikov in 
podjetij v primeru »obogatitvenih dejav-
nosti, ki niso obvezen del programa vrtca 
ali šole«, priskoči na pomoč in staršem 
nekoliko zniža prispevek. Kljub pomanjka-
nju časa, kar postaja naš vsesplošni in vsa-
kodnevni družbeni problem, smo se zato 
odločili, da se potrudimo po svojih najbolj-
ših močeh in v težnji, da bi izključili ali vsaj 
omilili morebitno socialno neenakost, 
najprej sami z različnimi akcijami pomaga-
ti zbrati sredstva za Šolski sklad OŠ Kanal.  

Tako smo decembra z izdelki svojih 
otrok poskusili za šolski sklad zbirati pro-
stovoljne prispevke. Mogoče ste nas opa-
zili na tržnici ali na dan prihoda Dedka 

Mraza. Vsem, ki ste se dobrovoljno ustavi-
li ob naši stojnici, pogledali bogastvo ro-
kodelskih veščin naših malčkov, z nami 
pokramljali in darovali – iskrena hvala iz 
srca! Ni se prijetno izpostavljati v okolju, ki 
živi bolj tiho, in ni lahko prositi za pozor-
nost, še manj za dar. A ker smo verjeli v 
svoj dobri namen, smo vztrajali, vi pa ste 
nam z darovi potrdili, da naše početje ni 
norost.  

Marca je zato sledila večja akcija. Izkupi-
ček srečelova, ki ga ob obletnici svojega 
lokala Libero v Kanalu redno prireja g. 
Blaž Valentinčič, je vedno podarjen Šol-
skemu skladu OŠ Kanal. Starši smo se Bla-
žu pridružili pri iskanju donatorjev, in ti so 
se odzvali zelo velikodušno. Letošnji sre-
čelov je bil zato po besedah organizatorja 
izjemno bogat in izkupiček temu primer-
no najvišji doslej! 

Ne nazadnje bi se rada v tem članku 
zahvalila tudi podjetjem in skupnostim, ki 
so prepoznali vrednost našega truda in 
nas poplačali z namenskimi donacijami za 
našo skupino. KS Levpa, KS Ročinj, Agrar-
na skupnost Kal nad Kanalom in podjetje 
Škodnik d. o. o. so nam s podarjenimi 
sredstvi znatno znižali strošek letovanja 
naših otrok. Lepo je pripadati kraju, kjer 
lahko z gotovostjo računamo na medse-
bojno pomoč. Članek pišem ravno v dneh, 
ko se otroci z vzgojiteljicami podijo po 
Tolminu, in fotografije, ki nam jih pošiljajo 
na koncu vsakega dogodkov polnega dne, 
nam kažejo obraze s širokimi nasmehi. 
Ponosni so nase, mi na njih in vi na nas. 
Hvala vam za to podporo.  

Kot predstavnica staršev predšolskih 
otrok Vrtca Kanal pa se na koncu želim 

Srečelov v baru Libero 
v Kanalu 
Ste vedeli, da se v baru Libero v Kanalu 
vsakoletno odvije srečelov, s katerim 
njegov lastnik, Blaž Valentinčič, obeleži 
obletnico odprtja lokala? In ste vedeli, da 
to naredi na najlepši možen način: dobro-
delno?! 

Libero je sredi marca letos slavil okroglo 
deseto obletnico. Mogoče se komu zdi 
malo, a v tem času se je njegov lastnik 
Blaž domislil in izpeljal toliko različnih 
dogodkov, da pušča njegova prisotnost v 
kraju in v našem vsakdanjiku vidne sledi. 
Tokrat ne bomo pisali o njegovih dejavno-
stih pri izboru športnika leta ali o poletni 
knjižnici pod krošnjami, za katero bi si vsi 
želeli, da se z enega tedna dogodkov raz-
tegne na vsaj dva. Objavo v našem Mostu 
si je »prislužil« s svojo dobrodelnostjo. 

Člani odbora Šolskega sklada OŠ Kanal 
smo opazili, da zbrana sredstva srečelova 
vsakokrat nameni našemu skladu. Okro-
gla obletnica delovanja se nam je zato 
zdela primeren trenutek, da njegovo srč-
nost in trud nagradimo z javnim prizna-
njem in temi skromnimi vrsticami zahvale:  

zahvaliti tudi staršem naše skupine in 
tistim z otroki v podružnici Kal. Ker na 
sestankih največkrat obsedimo v tišini in 
se nihče noče izpostaviti, pridati mnenja, 
se hitro in glasno postaviti za ali proti, 
sem ob prevzemu naloge precej skeptič-
no pričakovala prej hiter zaključek s stan-
dardnim »nimam časa« kot pa pogumno 
odločitev »zakaj pa ne bi poskusili«. A 
zgodilo se je obratno od mojih pričako-
vanj in vaša vztrajnost me je postavljala 
na preizkušnjo, da sama nisem prehitro 
odnehala. 

Hvala vam za zaupanje in hvala vsake-
mu izmed vas, ki je na kakršen koli način 
pripomogel k uspešnosti naše letošnje 
zgodbe. Ker verjamem, da smo lahko za 
zgled, lahko tudi upam, da se bo v nasled-
njem letu spet našla skupina staršev, ki 
bo svoj čas in talente velikodušno ponu-
dila za uspeh podobnih akcij, ki pripeljejo 
v skupno dobro. Najpomembneje pa je, 
da smo dober zgled lastnim otrokom.  

Kristina Blažič Stegel  
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Hvala Bogu za dobroto, ki jo je vsadil v blaže-
vo srce, in hvala Blažu, da je pripravljen klicu 
v svojem srcu slediti! 

Letos so se mu pri iskanju donatorjev pri-
družili tudi starši predšolskih otrok vrtca. V 
zahvalo tistim, ki so trkanju na vrata odgo-
vorili s svojimi izdelki in storitvami, so starši 
obljubili javno objavo v našem občinskem 
glasilu. K bogati beri letošnjega srečelova 
sta glavna dobitka prispevala turistična 
agencija Ars Longa in podjetje ABC Nova 
Gorica, druge dobitke pa po svojih močeh 
še:  

Zavarovalnica Adriatic-Slovenica, Avto-
prevoz Tolmin, Assistance CORIS, Frizer-
stvo Erna, E3, Fama Kanal, Zavarovalnica 
Generali, Huawei, Natural Just, Sirarnica 
Karmen, trgovina KIK, Hotel Križnič, Pivo-
varna Laško Union, Magma X, MAHLE Letri-
ka, Kmetijska trgovina Miro Vončina, Pipis-
trel, Plastik SI, Slaščičarna Rafaelo, Zavaro-
valnica Sava, TKK d. o. o. Srpenica, Zavaro-
valnica Triglav, Picerija Vinazza in Okrepče-
valnica Zanzibar. 

Spoštovani darovalci! 
Pregovor pravi »brez nič ni nič«. Hvala, da 

ste nam nič s svojo darežljivostjo spremenili 
v nekaj, kar je lahko obrodilo dobre sadove.  

Odbor Šolskega sklada OŠ Kanal  

Blaž Valentinčič zbrana sredstva s srečelova v baru Libero vsako leto nameni Šolskemu skladu 
Osnovne šole Kanal. 



34  

 

Fantje OŠ Deskle – 4. mesto na 
osnovnošolskem državnem 
tekmovanju v šahu 
Na OŠ Deskle že vrsto let deluje šahovski krožek. Letos 
ga obiskuje 12 učencev od 1. do 4. razreda. Pet fantov: 
Nejc Gabršček, Tian Berlot, Mathias Morenčič, Nik Peršo-
lja in Andre Berlot, se je v soboto, 14. aprila, odpeljalo na 
drug konec Slovenije v Mursko Soboto. Udeležili so se 3. 
Osnovnošolskega državnega prvenstva v šahu za dekle-
ta in fante do 9 let.  

Po zgodnjem vstajanju in naporni vožnji so v prijetnem 
ambientu Hotela Diana začeli prvo partijo. Do 18. ure, ko 
se je tekmovanje zaključilo, so vsega skupaj odigrali 9 kol 
pospešenega šaha (10 min + 5 s). 

V skupini fantov so tekmovali 103 igralci iz 38 osnovnih 
šol. Naši fantje so pokazali odlično igro in dosegli lepe 
zmage. Z doseženimi rezultati smo lahko zelo zadovoljni:  

11. mesto: Nejc Gabršček – 6,5 točke, 21. mesto: Tian 
Berlot – 6 točk, 25. mesto: Mathias Morenčič – 5,5 točke, 
52. mesto: Nik Peršolja – 5 točk, 82. mesto: Andre Berlot 
– 3 točke.  

V končni razvrstitvi so naši fantje kot ekipa OŠ Deskle 
(upoštevajo se rezultati najboljših treh tekmovalcev) 
osvojili 18 točk in dosegli izjemno 4. mesto. Omeniti je 
treba, da so osvojili enako število točk kot tretjeuvrščena 
ekipa, vendar zaradi slabšega dodatnega kriterija pristali 
na četrtem mestu. 

Za izjemen uspeh se najprej zahvaljujem fantom za 
vztrajnost in odlično igro s tekmovalci iz vse Slovenije. 

Hvala tudi staršem in pokroviteljem: KS Anhovo - Deskle, Občini Kanal ob 
Soči in Osnovi šoli Deskle.  

Boris Kogoj, mentor 

Foto: Marko Berlot  

KUHNAPATO 
V četrtek, 10. maja, so se Tia, Xian, Jakob in Andrej udele-
žili regijskega tekmovanja Kuhnapato. Dogodek je pote-
kal v nakupovalnem centru Qlandia Nova Gorica. 

Za nalogo so imeli, da pripravijo lokalno jed iz sezonskih 
sestavin. Odločili so se za zvitke zeliščne frtalje z nama-
zom iz dimljene postrvi. Skupaj z mentorico Leo Markočič 
Čibej so se na tekmovanje pripravljali skoraj dva tedna. 
Za zelišča je poskrbel Zeliščni center Grgarske Ravne. Na 
tekmovanju so sodelovale tudi druge šole. Naši »kuharji« 
so tako strnili svoje vtise: 

Tia: Rada kuham. Danes sem se naučila, da lahko pripravi-
mo frtaljo, ki ima malce drugačen okus in barvo – zeleno. 
Zanimivo je bilo tudi serviranje jedi, saj smo frtaljo ponudili 
v obliki ribe.  

Jakob: Rad kuham. Najraje pripravljam pohano meso. 
Tudi doma uporabljam zelišča. Zeliščna frtalja z namazom 
iz dimljene postrvi je dobra, tudi moji sošolci so jo z vese-
ljem pojedli.  

Andrej: Tudi jaz rad kuham. Najraje pripravljam palačinke 
ali pa meso. Zeliščna frtalja je dobra, boljša, kot sem si 
predstavljal.  

Xian: Danes mi je bilo najbolj všeč kuhanje. Moja mama je 
kuharica, doma ji velikokrat pomagam. Skupaj pripravljava 
jedi za celo družino. Najraje pripravljam pohan sir. Zeliščna 
frtalja mi je bila všeč, prav tako tudi mojim sošolcem. 

Zala Černuta  Fo
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Devet let je kar precej. Skoraj vsak dan v 
istih klopeh poslušati ene in iste osebe. Na 
začetku se ti zdi kot predor brez luči, na 
koncu pa, kako je vse to tako hitro 
»zletelo«. Tudi mi bomo kmalu »odleteli« v 
novi svet. Za nekatere je to prelomnica, jaz 
ta čas vidim kot novo priložnost. Vse lahko 
začnem znova. 

Tadeja Brezavšček, 9. a, OŠ Kanal  

Izobraževanje na OŠ Kanal je trajalo največ 
časa v mojem življenju. Veliko sem se na-
učil in doživel veliko lepih, veselih in sme-
šnih dogodkov. 15. junij je bil dan, ko sem 
se moral posloviti od sedanjih sošolcev, a 
kljub temu veselo pričakujem nove in vese-
le dogodivščine na srednji šoli. 

Jernej Vinazza, 9. a, OŠ Kanal  

Na OŠ Kanal sem preživela veliko lepih in 
zanimivih trenutkov, čeprav so bila neka-
tera obdobja tudi težka. Ko se bom od 
kanalske šole poslovila, bom obujala spo-

Šola nekoč in danes na 
občinskem otroškem 
parlamentu  

Na prvi pomladni dan, 21. marca, smo se 
predstavniki 8. in 9. razreda OŠ Kanal 
pod mentorstvom učiteljice Suzane Kav-
čič udeležili osemindvajsetega občinske-
ga parlamenta na Občini Kanal ob Soči. 
Parlament sta letos vodili kanalski osmo-
šolki Mei Vogrič in Staša Zavec, kot vsako 
leto so se ga udeležili tudi predstavniki 
OŠ Deskle. 

Na ta pomembni dogodek smo se pri-
pravljali že v šoli. V četrtek, 15. marca, 
smo s pomočjo svoje mentorice izvedli 
šolski parlament. Udeležili smo se ga 
predstavniki vseh oddelkov od 4. razreda 
dalje. Ugotovili smo, da so bili Slovenci že 
od nekdaj zelo vedoželjni. Izvedeli smo 
tudi, da je šolstvo po svetu zelo različno. 

Na občinskem parlamentu smo razmiš-
ljali predvsem o šolstvu na Slovenskem v 
preteklosti in danes ter svoje ugotovitve 
predali županu Andreju Maffiju. Deskljani 
so župana seznanili tudi s svojo željo po 
učilnici na prostem. Župan se je strinjal, 
da je to dobra ideja, vendar za zdaj še ni 
zagotovil, da jo bodo uresničili. 

Aljaž Gerbec, 8. a, OŠ Kanal  

Kanalski devetošolci odhajajo novim izzivom 
naproti 
Devetošolci se poslavljajo. Pred njimi je prva pomembna odločitev. Kam naprej? Kaj 
jih v življenju veseli? Se bodo na srednji šoli med novimi sošolci dobro počutili? So se 
sploh odločili prav? Pri petnajstih letih marsikdo še ne ve, kakšne cilje ima pred sabo, 
pa mora sprejeti odločitev. O svojih občutjih ob koncu osnovne šole so devetošolci 
povedali nekaj misli: 

mine na šolske klopi. Naslednje leto bom 
srednješolka. Na začetku mi bo težko, ker 
bom zapustila stare prijatelje, ampak vem, 
da se na vse sčasoma privadiš. 

Lucija Pascolat, 9. a, OŠ Kanal  
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Življenje ima svetlo 
stran 

Če vam življenje nudi samo limone, 

si naredite velik vrč limonade! 

Spijte ga v dvoje in poslušajte serenado 

svojega smeha. 

In dnevi bodo boljši in lepši. (Treso) 

Kajti – življenje ima svetlo stran!  

To je bila tudi rdeča nit spomladanskega 
koncerta otroškega in mladinskega pev-
skega zbora. Ob tej priložnosti so učenci 
9. razreda pripravili tudi bogat srečelov. 
Izkupiček so namenili zaključnemu izletu 
v Gardaland. In kakšne misli se v teh tre-
nutkih podijo po glavah devetošolcev?  

Razmišljam o ljudeh okoli sebe. O teh, ki jih 
poznam, in o tistih, ki jih bom še spoznala. 
Glede na to, da sem se odločila za srednjo 
šolo, kjer ne bom nikogar poznala, se novih 
oseb veselim, zdi se mi precej vznemirljivo. 
Po drugi strani pa to pomeni, da za sabo 
puščam cel kup prijateljev, sošolcev in so-
šolk. Ob takih mislih se moram opomniti, 
da se ne poslavljamo za vedno in se bomo 
gotovo še videli. Pa tudi če se ne bi, ne ver-
jamem, da bi jih lahko kar tako pozabila. 
Konec koncev sem z njimi preživela devet 
let, in to je več kot polovica mojega življe-
nja. Če sem iskrena, se mi je v spomin vti-
snilo tudi kar nekaj učiteljev, ki bodo tam 
obtičali še nekaj časa, če mi je prav ali ne. 
Zaključujem z besedami, ki malce spominja-
jo na besedilo ene meni ljubih pesmi ene 
meni še ljubših skupin: »Nekaterih krajev in 
nekaterih ljudi se bom spominjala celo ži-
vljenje.« (UK)  

Od tu ni več poti nazaj. Ni lahko pustiti 
vseh svojih prijateljev in oditi drugam, na 

drugo šolo. A to je pač nuja, ki ji ne moreš 
ubežati. In ko se z njo sprijazniš, greš lahko 
naprej, v nove zmage. Torej – prišli smo do 
konca osnovne šole in vsak mora izbrati, 
kam naprej. Vsak bo šel na svojo pot in 
prepričan sem, da so prave. In komaj ča-
kam, da bom čez nekaj let trčil ob koga 
izmed svojih sedanjih sošolcev in videl, ka-
ko se je spremenil. Kajti življenje je kot zelo 
dooolg spis. Začneš ga z uvodom, nadalju-
ješ s svojo zgodbo, ki ima na koncu tudi 
zaključek. Pa naj ne bo žalosten! (KB)  

Veselim se srednje šole. Novi sošolci, novi 
prijatelji, novo okolje, novi učitelji – novo 
poglavje v mojem življenju. Obenem pa mi 
srednja šola vzbuja velik strah. Ali bosta 
količina in težavnost učne snovi zame pre-
velik zalogaj? Bom sploh opravila maturo? 
Bom sprejeta na želeno fakulteto? Skrbi me 
tudi ohranjanje stikov z mojimi trenutnimi 
sošolci, saj njihove poti vodijo drugam ka-

kor moja. Verjamem pa, da pravi prijatelji 
ostanejo za vedno. (UM)  

V marcu me je dosegla ena izmed po-
membnejših odločitev. Kam v srednjo šolo? 
Nekam, kjer je večji poudarek na matema-
tiki in fiziki in manj na kemiji in biologiji. Po 
tehtnem razmisleku sem se odločil. Izbira 
se mi zdi prava. Šola ni najlažja in vem, da 
bom imel manj prostega časa. Srednje šole 
se veselim tudi zaradi novih ljudi, novega 
okolja. Edina slabost, ki jo zaenkrat vidim, 
je ta, da bomo v razredu imeli le eno ali 
dve dekleti. Začela se bo vojna! (LT) 

Na začetku osnovne šole smo bili kot majh-
ni izgubljeni ptički. Ampak smo v razredu 
našli zavetje in si pomagali. Seveda smo se 
tudi kregali, se zmerjali, včasih tudi stepli. 
Kljub temu pa smo v glavnem držali sku-
paj. In zdaj, ko smo že malo odrasli, mora-
mo odleteti in oditi v svet, kjer nas čaka še 
veliko preizkušenj. Mislim, da smo dorasli 
izzivom, ki nas čakajo, zato je čas, da po 
devetih letih končno zapustimo Osnovno 
šolo Deskle in gremo v svet – vsak sam. 
(IK)  

Po devetih letih odhajamo iz poznanega v 
čisto nov svet. V tem času smo se med 
seboj spoprijateljili, napisali in ustvarili 
veliko zgodb in spominov. Od tega se je 
težko ločiti in začeti znova. Upam pa, da 
bomo v srednjih šolah tudi uspešni in z 
novimi prijatelji napisali novo in zanimivo 
poglavje svojih življenj. (BO) 

Kaj, če se ne bom ujel z učitelji? Kaj, če me 
razred ne sprejme? Kaj, če bo šola pre-
zahtevna? Vsa ta vprašanja me glodajo že 
od dneva, ko sem oddal prijavnico. Želim 
si, da bi se lahko dobil s svojim 
»prihodnjim jazom« ter ga malo povprašal 
o tem in onem. A žal to ni mogoče. Torej – 
verjetno bo najbolje, če pustim času čas. 
(LM)  

Izkupiček od srečelova na koncertu otroškega in mladinskega zbora so devetošolci namenili 
zaključnemu izletu. Foto: arhiv OŠ Deskle  
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Ponovno jo imamo! 
Gledamo televizijo, poročila in vedno znova se zdi, da v Sloveniji 

lahko dela vsak tako, kot se mu zljubi. Če samo poznaš prave lju-
di, znaš igrati na prave strune, ti je dovoljeno skoraj vse. Zdi se, 
kot da ti nihče nič ne more. A zdi se tudi, kot da se to dogaja da-
leč stran od nas. Na tako imenovani periferiji tega ni. No, vsaj 
tako si mislimo. Pa je res tako? Se dela res pošteno, transparent-
no in za dobro vseh nas? Človek se vpraša.  

Nedavni razpis o oddaji gostinskega lokala v središču Kanala 
postavlja stvari na glavo. Ali je bil razpis ustrezen, so imeli prav 
tisti, ki so se pritožili, je bil ustrezen ponovni razpis, o tem ne gre 
razpravljati, ker verjamemo, da je bilo vse tako, kot mora biti. 
Tudi izboru kandidata nihče ne oporeka, saj tudi tukaj verjame-
mo, da je bilo vse narejeno v skladu z razpisnimi pogoji. Torej, kje 
nas čevelj žuli? 

Žuli nas tam, kjer bi moral vsakega. V dejanski izvedbi razpisnih 
pogojev. 

 Razpis je jasno navajal: 
Gostinska ponudba ponudnika mora obvezno vsebovati tudi pri-

pravo hrane – toplih jedi (malica, kosilo in večerja po naročilu – »a 
la carte«). Gostinska ponudba, ki ne vsebujejo priprave takšne hra-
ne oz. sploh ne vsebuje priprave hrane, ne bo upoštevana. 

Torej, na razpis se nisi smel prijaviti oz. tvoja ponudba ni bila niti 
obravnavana, če nisi bil pripravljen ponuditi tudi priprave hrane 
(malico, kosilo ...), a ko greš danes mimo ponovno obratujočega 
lokala, o hrani ni ne duha ne sluha. 

In pri tem ne moremo mimo očitnega, torej: čemu služijo razpisi 
in v njih jasno razpisani pogoji, če jih potem ni treba upoštevati?  

Ali bo lokal kdaj ponujal hrano, v tem primeru ni pomembno, 
ker gre za to, da je bila velika večina potencialnih najemnikov 
lokala od kandidature odvrnjena prav zaradi pogojev v razpisu, ki 
bi moral biti zavezujoč, drugače ni razloga, da se sploh objavlja.  

In tukaj ne moremo mimo vprašanja, ali se v naši občini vse dela 
bolj po domače, ob kavici, ali je bil to zgolj osamljen primer, ki je 
nastal v upanju in želji, da središče Kanala ponovno zaživi, pa če-
prav na takšen način. 

Presojo prepuščamo vam. 
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V mesecu marcu si se z ekipo novogoriške 
gimnazije udeležil mednarodnega tekmo-
vanja v odpiranju sefov. Nenavadno ime za 
tekmovanje. Nam lahko opišeš, za kakšno 
tekmovanje sploh gre? 

Gre za skupinsko tekmovanje. Ekipa dijakov 
iz 3. in 4. letnika sestavlja fizikalni sef. To je 
»škatla«, v katero implementiraš dva zani-
miva fizikalna pojava. Cilj tekmovanja je, da 
ga drugi tekmovalci poskušajo odkleniti, 
tako da rešijo oba fizikalna pojava v sefu. 
Potek tekmovanja bi lahko razdelili na dva 
dela. Prvi del je »vdiranje«. Štirje od petih 
članov ekipe hodijo od sefa do sefa drugih 
skupin in jih poskušajo odkleniti v določe-
nem času. Istočasno pa peti član ekipe nad-
zira vdiranje v njihov sef. V drugem delu 
tekmovanja so vsi člani ekipe pri svojem 
sefu, kjer se morajo zagovarjati pred sodni-
ki. Naloga sodnikov je, da preverijo fizikal-
no znanje ekipe in postavljajo vprašanja. Ko 
je vse to zaključeno, se ocene seštejejo, 
skupina, ki je dosegla največ točk, zmaga. 

Koliko dijakov tekmuje v ekipi in katero 
znanje morajo predvsem pokazati? 

V ekipi tekmuje pet dijakov, letošnjo ekipo 
so poleg mene sestavljali še Rok Kuk, Mati-
ja Marinič, Chris Černe in Aljan Vermiglio 
Vremec. Poleg znanja fizike sta za tekmo-

valce pomembna še iznajdljivost in timski 
duh. Vsaka skupina mora imeti tudi men-
torja, naš je bil profesor fizike Rudolf Šuli-
goj.  

Kako ste se pripravljali in se sploh uvrstili 
na mednarodno tekmovanje v Izraelu?  

Priprave na tekmovanje so res dolgotrajne. 
Vse v zvezi s sefom smo delali po pouku. 
Najprej smo seveda morali dobiti idejo za 
fizikalni uganki, potem smo sef sestavljali, 
zadnjih nekaj srečanj pa je bilo namenjenih 
pogovoru o fizikalnem ozadju. Poleg tega 
smo prosili dve dijakinji 3. letnika likovne 
gimnazije, da nam sef naredita še vizualno 
lep. Po mojem mnenju sta Tina Furlan in 
Gaja Slokar svoje delo odlično opravili. Po 
državnem tekmovanju pa smo večino časa 
namenili izpopolnjevanju sefa. Mi smo se na 
mednarodno tekmovanje uvrstili zato, ker 
smo na državnem v Novem mestu osvojili 2. 
mesto. Običajno se na mednarodno tekmo-
vanje uvrsti samo 1. ekipa z državnega tek-
movanja, vendar ker so letošnji prvouvršče-
ni na državnem tekmovanju (Gimnazija 
Želimlje) lani na mednarodnem tekmova-
nju dosegli odličen rezultat, so se že avto-
matsko uvrstili na letošnje mednarodno 
tekmovanje. Tako je Slovenija imela letos 
dva predstavnika v Izraelu.  

Blaž Levpušček mojstrsko odpiral sefe na med-
narodnem tekmovanju  
Blaž Levpušček iz Kala nad Kanalom je letos z ekipo novogoriških gimnazijcev dosegel 
izjemen uspeh na tekmovanju v odpiranju sefov v Izraelu, tretje mesto. Letos končuje 
splošno gimnazijo v Novi Gorici, prihodnje leto pa bo študiral fiziko v Ljubljani. Najbolj 
ga namreč zanimajo naravoslovni predmeti.  

Bili ste zelo uspešni, saj ste dosegli tretje 
mesto. Koliko ekip je sodelovalo oziroma 
od kod so bile?  

Na mednarodnem tekmovanju, ki je pote-
kalo v Izraelu na Weizmannovem inštitutu, 
smo dosegli tretje mesto. Tudi sam sem 
pričakoval ob odhodu v Izrael vsaj uvrsti-
tev med najboljše tri. Na tem tekmovanju 
je sodelovalo dvaindvajset ekip. Prišle so iz 
Angole, ZDA, Slovenije, Argentine, Kanade, 
Velike Britanije, Paname, Romunije in Izra-
ela. 

Zagotovo je za mlade vsako mednarodno 
tekmovanje velik izziv. Še posebej pa izven 
Evrope. Srečal si se z vrstniki z različnih 
koncev sveta. Kaj meniš o fizikalnem zna-
nju dijakov v Sloveniji? 

Ja, tekmovanje je res izziv, ampak je tudi 
nepozabna izkušnja. Res je, da smo ekipe 
prišle tja tekmovat, ampak ker nas je veči-
na v času tekmovanja stanovala na istem 
mestu, je bilo med nami tudi veliko druže-
nja in spoznavanja. Zanimivo je spoznati 
ljudi iz drugih držav, z drugih kontinentov, 
še posebej, če si deliš podobno zanimanje. 
Po mojem mnenju že sam uspeh obeh slo-
venskih ekip (prvo in tretje mesto) pove 
veliko o znanju fizike v Sloveniji. Ampak to 
še ne pomeni, da je znanje drugih kaj slab-
še. To ni tekmovanje samo iz fizike, saj 
zahteva tudi iznajdljivost in hitro razmišlja-
nje, sodelovanje in tudi izkušnje pripomo-
rejo k dobremu uspehu. Verjamem pa, da 
smo tudi mi s sabo prinesli novo znanje, ki 
smo ga dobili od svojih sotekmovalcev. 

S kakšnimi vtisi si se vrnil domov? 

Vrnitev domov je po mojem mnenju prišla 
še prezgodaj. Ko smo s tekmovanjem kon-
čali, smo se še tri dni potepali po Izraelu, si 
ogledali Tel Aviv, Jeruzalem, Masado, 
puščavo, Mrtvo morje, Galilejsko jezero ... 
Izrael se mi zdi zelo zanimiva država, vre-
dna obiska. Sploh bi priporočil plavanje v 
Mrtvem morju. Enkratno doživetje. 

Irena Hočevar Križnič  

Fantje v družbi z izraelsko vojakinjo (Blaž Levpušček je prvi z desne), foto: osebni arhiv  

Angolska dijaka s svojim sefom, foto: osebni arhiv  
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Tadeja Brezavšček, 
nagrajenka Roševih dni v Celju 

Tadeja Brezavšček je dekle z mnogimi talenti in zanimanji. Piše poezijo in prozo, iz-
jemno lepo riše, sodeluje pa tudi na tekmovanjih z različnih področij. Pesmi je začela 
pisati že v petem razredu. Sama pravi, da je čutila potrebo izliti na papir vsa svoja obču-
tja, misli, razpoloženje … V letošnjem šolskem letu je sodelovala v Pedagoški akciji Zve-
ze delovnih invalidov Slovenije. Za svoj literarni prispevek je bila nagrajena s knjigo, pri-
spevek pa je bil objavljen v zborniku prispevkov omenjene pedagoške akcije. Na Mara-
tonu poezije 2018, ki ga organizira Osnovna šola Odranci, je prejela srebrno priznanje, v 
preteklem šolskem letu pa bronasto. Vsako leto, in tako tudi letos, sodeluje na literar-
nem natečaju o domovini, ki ga organizira Osnovna šola Vič. 

Letos se je prvič odzvala na literarni natečaj Roševi dnevi, in kot vidimo, je bila zelo 
uspešna. Naj omenimo, da Tadeja tudi zelo rada bere, pri bralni znački tekmuje že deve-
to leto, prav tako tekmuje za bralno značko iz angleščine, kjer je lani prejela zlato pri-
znanje. Udeležuje se tudi tekmovanj iz biologije, kemije, znanja o sladkorni bolezni in 
astronomije, kjer je prejela že številna priznanja.  

Zvonka Cigoj, mentorica na OŠ Kanal  

Tadeja je zapisala takole:  

»21. marca sva z očetom pričela najino dvourno potovanje do Celja. To mesto sva obiskala z 
namenom, da prevzamem nagrado, ki sem jo kot finalistka prejela na Roševih dnevih 2018 
za poslano pesem. Finalisti smo se zbrali v Glasbeni šoli Celje. Sledila je predstavitev posa-
meznega finalista in njegovega dela, nato pa smo dali še kratke intervjuje in pričela se je 
podelitev nagrad. V okviru Roševih dni poteka omenjeni literarni natečaj za osnovnošolce 
tretje triade. To je odlična priložnost za vse mlade ustvarjalce, da predstavijo svoja dela. 
Toplo ga priporočam vsem, ki imate veselje do pisanja. 

Naslednji dan pa smo bili finalisti povabljeni še v Center za poezijo Tomaža Šalamuna v 
Ljubljani na branje svojih avtorskih del. Spremljala sta me oba starša. To je bil prav pose-
ben večer, ki se je pričel ob glasbi in končal s prozo ter poezijo, vmes pa je potekal pogovor 
z nami – nagrajenci. Svojega uspeha sem bila zelo vesela, prav tako moji domači in mento-
rica Zvonka Cigoj.«  

Rojena sem bila 16. avgusta 2003 v 
Šempetru pri Gorici. Kot edinka odra-
ščam v ljubeznivi družini v malem me-
stecu Kanal ob Soči v bližini Nove Gori-
ce. Vrtec sem obiskovala v svojem 
domačem kraju in tu sem obiskovala 
tudi osnovno šolo. Ob šolskem delu 
namenjam svoj prosti čas prijateljem, 
psički Dini, ukvarjam se tudi z risanjem 
in peko slaščic. Skupaj z mamo in oče-
tom obiskujemo visokogorje, v polet-
nih dnevih plavamo, v zimskem času 
smučamo in skupaj raziskujemo skrite 
kotičke Slovenije. Zaključila sem 
osnovno šolo, šolanje pa bom nadalje-
vala na splošni gimnaziji v Novi Gorici. 
Želim si postati arhitektka.  

Tadeja Brezavšček  

Fotografija je nastala na podelitvi nagrad v Celju. Foto: arhiv OŠ Kanal  
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Pisati o njeni življenjski poti v svetu od-
bojke je težko, ker je vsega ogromno, 
zato vam bomo tokrat pobliže predstavili 
zadnjih nekaj let njenega profesionalnega 
udejstvovanja v zanimivem svetu odboj-
ke, ki so jo pripeljala do tega, da je leta 
2016 odprla čisto svoje podjetje, podjetje 
SportInes, ki se ukvarja s športnim mana-
gementom, organizacijo različnih dogod-
kov, povezanih z odbojko, in odbojko na 
mivki, največji poudarek pa podjetje na-
menja event managementu. 

Od leta 2013 je delala za ACH Volley, kjer 
je skrbela za operativno vodenje kluba ter 
za organizacijo evropskih klubskih tekmo-
vanj, med njimi najpomembnejše tekmo-
vanje Liga prvakov. Od septembra 2016 
do septembra 2017 je imela pogodbo z 
Odbojkarsko zvezo Slovenije, kjer so jo 
najeli za generalno organizacijo svetovne-
ga prvenstva za ženske do 23 let, ki je po-
tekalo v Ljubljani septembra 2017. Pred 
tem je delala za OZS na različnih projektih, 
kot so kvalifikacije za svetovno moško 
prvenstvo, turnir svetovne lige, poletni 
odbojkarski kamp, Ljubljana beach vol-
ley ... Po končanem prvenstvu lani okto-
bra se je odločila svoje znanje in izkušnje 
predstaviti še v tujini, natančneje v Španiji. 

Med projekte, na katere je najbolj pono-

sna in so plod njenega 
lastnega dela, znanj in 
izkušenj, sodita projek-
ta BO in PLAY&LEARN. 
Gre za projekta, ki po-
vezujeta šport in izo-
braževanje. Luč naj bi 
zagledala letos konec 
poletja oziroma jeseni. 
Kot pravi Ines, gre za 
program, namenjen 
učencem osnovnih in 
srednjih šol. Traja naj-
več sedem dni, v tem 
času pa so otroci deležni treningov odboj-
ke na mivki (ali odbojke pozimi) ter inter-
aktivnega učenja tujega jezika 
(angleščine/španščine). Poleg tega jim 
pripravijo veliko lokalnih izletov, dejavno-
sti, spoznajo špansko kulturo in tradici-
jo ... Projekt je podprt s strani programa 
Erasmus za mlade podjetnike, kar pome-
ni, da ga pripravlja skupaj z izbranim part-
nerjem v Alicanteju (partner je lokalni 
podjetnik Ildefonso Ortiz). Ines smo pov-
prašali, zakaj ravno takšen program. 

»Ker mislim, da potrebujejo otroci nekaj 
novega oziroma svežega, spremembo, tuje 
jezike bodo potrebovali v življenju, šport pa 
postaja vedno bolj neka 'prisila', zato sem 

mnenja, da bi 
otroci potrebovali 
nekaj, kar bi jim 
povrnilo ta obču-
tek navdušenja in 
želje po športu, po 
učenju jezikov, da 
bi to počeli z vese-
ljem. To bom po-
skusila doseči s 
tem programom. 
Program je name-
njen tako Sloven-
cem kot tujcem. 
Treningi odbojke 
na mivki oziroma 
odbojke bodo 
potekali pod vod-
stvom licenciranih 
trenerjev, tečaji 
tujih jezikov pa 
bodo potekali v 
jezikovni šoli El-
cano, ki je ena 

Ines Vidič 
Ines Vidič je dekle, ženska, ki jo težko spregledaš. Njen vedno zanimiv 
videz vsekakor pripomore k temu, da si jo zapomniš. A Ines je dosti 
več kot le videz. Pri njej si zapomniš dinamičnost, energijo, ki jo izža-
reva, in srčnost, ki jo odseva pri delu, ki ga opravlja. Ines je od malih 
nog tako ali drugače vpeta v odbojkarski svet. 

izmed najboljših licenciranih jezikovnih šol 
v Alicanteju.« 

Njeno odlično delo so opazili tudi pred-
stavniki FIVB in ji ponudili pozicijo FIVB 
event managerja za specialne projekte za 
EU. Za FIVB je do sedaj opravila dva pro-
jekta v sklopu novega tekmovanja Lige 
narodov (VNL). Prvega v mestu Rouen 
(Francija) v mesecu maju, drugega pa v 
mestu Eboni (Italija) v mesecu juniju. A tu 
se njeno delo ne konča. Konec junija bo 
na povabilo članov Olimpijskega komiteja 
Slovenija kot del delegacije OKS skrbela 
za teamSlovenia, kamor sodijo vsi šport-
niki, ki bodo nastopili na Sredozemskih 
igrah v Tarragoni. Takoj za tem pa jo bo-
ste lahko srečali ponovno na slovenskih 
tleh, in sicer na ljubljanskem beach vol-
leyu, kot vodjo tekmovalnega dela in 
osebja. Na turnirju sodeluje že tretje leto 
zapored. Turnir je letos prvič prijavljen 
kot FIVB one star turnir, kar pomeni, da 
gre za turnir svetovne serije. 

To je le nekaj projektov, na katerih so-
deluje in bo še sodelovala. Njen urnik je 
dinamičen, kot je ona sama. Kjer je volja, 
je tudi pot, pravijo in Ines nam to vsako-
dnevno dokazuje. Dokazuje nam, da se 
sanje z obilo volje, dela ... lahko tudi ure-
sničijo. In ni lepšega kot v življenju delati 
tisto, kar nas osrečuje. Že en pogled na 
Ines vam zagotovi, da je res tako. 

Ines se zahvaljujemo, da nas je na hitro 
»sprehodila« po svojem svetu, in ji želimo 
obilo uspeha še naprej. Bodisi tu bodisi 
onkraj meje. Kjer koli so sanje lepše. 

Maja Gerbec  



41 

 

Občanka in občan častitljivih let 
Dočakati spoštovanja vredno starost ni tako samoumevno, kot 
se sprva zdi. V današnjem času, ko vsakodnevno beremo, slišimo 
žalostne vesti o prezgodaj preminulih, se še bolj zavedamo, ka-
ko pomembno je obeležiti rojstne dneve starejših prebivalk in 
prebivalcev občine Kanal ob Soči. V tokratni številki občinskega 
glasila Most obeležujemo častitljivih 90 let Andreja Pavšiča iz 
Testenov ter Ivane Manfreda iz Doblarja.  

Andrej Pavšič se je rodil pri »Paterčevih«, ženo pa si je kasneje 
izbral pri »Berlotovih« na Široki Njivi. Imata dva sinova in hčer ter 
šest vnukov. Gospod Andrej je delal v Salonitu, doma pa sta sku-
paj z ženo delala na kmetiji. Spominja se časov, ko je moral peš 
do Levpe na avtobus ali na železniško postajo v Avče, in koliko 

snega je pri tem 
pregazil. Še ve-
dno gre rad v 
štalo, vrže kra-
vam pest sena in 
se z njimi pogo-
varja. Gospod 
Andrej je kljub 
svoji častitljivi 
starosti še vedno 
zelo vitalen. Rad 
kaj skuha, po-
spravi, seka drva, 
gleda televizijo in 
se seznanja z 
aktualnimi do-
godki. 

Tako kot Andrej je tudi Ivana Manfreda praznovala častitljivih 
90 let. Gospa Ivana se je rodila pri »Snežečarjevih« v Doblarju, kot 
prvorojenka v družini z enajstimi otroki. Poročila se je z 
»Brnkovim« Ignacem in odšla živet v mesto. Včasih so naselje 
Gorenji Doblar imenovali mesto. Rodil se jima je sin Andrej. Po 
prezgodnji smrti moža se je Ivana ponovno poročila s »Tinčevim« 
Jožefom iz Levpe in mu povila hčerko ter dva sinova. Danes ima 
osem vnukov in dva pravnuka. Gospa Ivana je kmetovala, gospo-
dinjila, pletla in šivala. Med delom si je vedno prepevala. Sedaj 
živi pri hčerki Jožici v Opatjem selu, ob koncih tedna pa se vrača v 
Doblar k sinu Andreju. Z veseljem obiskuje Varno hišo v Mirnu, 
kjer se druži s prijatelji, ki skupaj prepevajo in ustvarjajo. V Varni 
hiši so ji v voščilo napisali: »Naša Doblarka, z najlepšim nasme-

hom in najbolj donečim 
smehom daleč na-
okrog.« Ja, to je naša 
Ivana – vedno vesela, 
vedno hiti z drobnimi 
koraki, prepeva in zali-
va rožice. 
Tako Ivani kot Andreju 
iz srca čestitajo člani 
Društva upokojencev 
Kanal. Čestitkam se 
pridružuje tudi uredni-
ški odbor občinskega 
glasila Most in jima želi 
še mnogo zdravih in 
zadovoljnih let. 

Gospa Alenka, ustvarjate že zelo dolgo, od 
kje vam ideja, da odprete tovrstno trgovini-
co in zakaj prav v Kanalu? 

Za ta korak smo se odločili, ker imamo do-
volj dobrih proizvodov, ki jih lahko na enem 
mestu ponudimo tako domačim kot tujim 
kupcem. V Kanalu žal primanjkuje tovrstne 
ponudbe, in to pušča pri obiskovalcih ne-
malokrat začudenje in slab vtis. Govorim iz 
svojih triletnih izkušenj dežuranja v galeriji 
Keramost, kjer sem se srečevala s tujimi 
obiskovalci, ki so bili navdušeni nad lepoto 
kraja in prijaznostjo domačinov, zelo razo-
čarani pa nad ponudbo lokalnih izdelkov in 
pridelkov. 

Kdo je bil poleg vas pobudnik odprtja trgo-
vine? Povejte našim bralcem, kje stoji ta 
trgovinica in kdaj vas lahko tam najdejo.  

Zeliščni center Grgarske Ravne, Čebelarstvo 
Cristofoli in GalNatural – unikatna keramika 

smo se odločili v Kanalu odpreti trgovinico- 
-atelje. V ta namen smo najeli prostor v 
nekdanji trgovini Interes za cerkvijo in bo-
mo predvidoma delali od maja do septem-
bra, v času turistične sezone.  

Imate kaj v mislih, kako popestriti turistič-
no sezono, ki je že pred vrati?  

Prijetna gospa v unikatni trgovinici 
Alenko Gololičič pozna mnogo ljudi, sama sem jo spoznala čisto po naključju, ko sem na 
pomladni popoldan čisto po naključju šla mimo nove trgovinice v središču Kanala. In 
tam zagledam nasmejano gospo, ki me je s svojo pristnostjo, preprostostjo in energijo 
kar prevzela. Beseda je dala besedo in odločila sem se, da si ta gospa in njeno delo, s 
katerim bogati kraj, zaslužita predstavitev v glasilu Most. 

Da bi popestrili poletno dogajanje v kraju, 
smo pripravili tudi nekaj dogodkov, ki jih 
bomo izpeljali v lastni režiji: manjše glasbe-
ne dogodke in različne brezplačne ustvar-
jalnice, ki bodo namenjeni turistom, pred-
vsem pa domačinom in so ene vrste zahva-
la za njihovo podporo. Objavljeni bodo pri 
vhodu v atelje in na FB-strani GalNatural 
unikatna keramika.  

Za konec nam povejte, ste z obiskom zado-
voljni?  

Turistov za zdaj v Kanalu še ni, prihajajo pa 
domačini in tudi posegajo po naših izdel-
kih. Morda bo v prihodnje smiselno razmiš-
ljati o trgovinici, ki bi delala celo leto in ne 
samo za obdobje sezone. Podpora domači-
nov z nakupom izdelkov je seveda ključne-
ga pomena za tako odločitev. In v Kanalu 
je vedno več ljudi, ki znajo ceniti dobre in 
kakovostne izdelke izpod rok domačih 
ljudi. 

Verjemite mi, tako gospa Alenka kot 
njena resnično unikatna trgovinica sta 
vredni, da ju pobliže spoznate. 

Maja Gerbec 

Andrej Pavšič Ivana Manfreda 
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Špela, povej nam, si od vedno navduše-
na nad športom?  

Moram reči, da ja. Glede na to, da sem 
imela še brata, ki nas je vedno spodbu-
jal k športu in vključeval v razne športe 
z žogo. Tako da sem ves prosti čas pre-
živela na igrišču že od otroških let.  

Je bila odbojka tvoja prva izbira? 

Najprej sem bila vključena v krožek no-
gometa v 1., 2. razredu, in potem ko bi 
se morala odločiti za trening v Novi Go-
rici, mi ni preostalo drugega kot začeti 
trenirati odbojko v Kanalu. 

Si takoj začutila, da je odbojka tisti 
šport, ki se mu želiš posvetiti? 

Da, že po prvem tekmovanju, ko smo 
videli, da smo premagali vse nasprotni-
ce, sem vedela, da imam prihodnost v 
tem športu. Predvsem mi je bil všeč pa 

tudi ekipni duh v tej športni panogi, saj 
smo igralke zares povezane med seboj.  

Kako pa je s treningi?  

Treba je trenirati vsak dan, kmalu pa 
tudi to ne zadošča, treba je trenirati 
tudi na fizični pripravljenosti in moči.  

Ti je kdaj žal, da nimaš več prostega 
časa za druženje s prijateljicami izven 
odbojkarskih voda?  

Včasih, vendar smo igralke že tako po-
vezane med seboj, da smo že prave pri-
jateljice in veliko časa preživimo skupaj.  

Kako pa tvoj prosti čas? Trpi? Ga sploh 
imaš kaj?  

Družabno življenje vsekakor trpi, je pa 
res, da svoj prosti čas veliko bolj ceniš 
in ga poskusiš tudi maksimalno izkori-
stiti.  

Špela Marušič 

Mlada perspektivna odbojkarica 
Da je v naši občini doma odbojka, čivkajo že ptički na vejah, kljub temu pa je bil vedno 
večji poudarek na moški odbojki kot na ženski, čeprav hodijo še kako ob boku svojim 
moškim odbojkarskim kolegom. Tina Lipicer Samec in Eva Mori sta le dve od še priha-
jajočih odbojkaric, ki jima je uspelo izven naših meja. Po njihovih stopinjah ali skupaj z 
njima pa jih stopica še nekaj. Med njimi gre zagotovo omeniti mlado osemnajstletno 
odbojkarico, učenko 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Špelo Marušič. 
Pogovarjali smo se na lep pomladni dan in zaupala nam je naslednje: 

Imaš občutek, da se čemu odrekaš?  

Sigurno se odrekam, vendar je moje 
mišljenje tako, da brez odrekanja ne 
dosežeš zastavljenega cilja, zaradi tega 
se mi tudi ni težko odrekati. Verjamem 
pa, da ima takšno mišljenje večina 
športnikov.  

Ali pride dan, ko si misliš: »Pa kaj mi je 
tega treba?«  

So tudi težki trenutki, ko drugi najver-
jetneje počivajo pred televizijskimi 
ekrani, jaz pa se šele začnem učiti ob 
poznih večernih urah. Načrtovan imam 
že ves teden v naprej, koliko časa se 
bom učila in koliko časa bom trenirala, 
in tega se moram držati.  

Vidiš tudi svojo prihodnost v odbojki?  

Želim si opravljati nek poklic, povezan 
s športom, ne vidim pa se profesional-
no v odbojki.  

Kaj bi svetovala mlajšim, ki šele vstopa-
jo v svet športa?  

Svetovala bi jim, da če jim je ta šport 
všeč, naj vztrajajo, vendar naj se ne 
odrekajo preveč drugim stvarem samo 
zaradi odbojke, naj jo še vedno jemlje-
jo le za zabavo.  

Špela, najlepša hvala in veliko uspehov 
še naprej na vseh področjih tvojega 
življenja. 

Hvala. 

Maja Gerbec  
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Tudi ples je doma v 
občini Kanal ob Soči 

Plesni klub L'uniti, katerega ustanovite-
ljica je Tanja Simčič Makuc iz Ložic in ka-
terega članice so dekleta iz občine Kanal 
ob Soči, nadaljuje uspešno nastopanje na 
plesnih tekmovanjih. 

V drugi polovici meseca maja, točneje 
19. maja, se je plesni klub L'uniti udeležil 
plesnega festivala Rolly dance open v 
Mariboru. Klubske barve so na tekmova-
nju zastopala naslednja dekleta iz občine 
Kanal ob Soči. V kategoriji solo – urban 
sta Nina Pulec ter Liani Runtheany Prinčič 
priplesali bronasto priznanje. V kategoriji 
duo je nastopala Brina Gabrijelčič s sople-
salcem Markom, ravno tako sta si priple-
sala bronasto priznanje, v kategoriji for-
macije pa sta se zgoraj navedenim dekle-
tom pridružili še Loris Sofia Vidič in Neli 
Jug. Plesna skupina ni po svojem rezulta-

tu nič manj zaostajala za solisti. Vsi našteti plešejo pod taktirko vedno nasmejanega 
odličnega trenerja Kostje Nardina Komela.  

Klub L'uniti se s svojimi člani redno udeležuje tudi raznih prireditev, kjer plesalke in 
plesalci navdušujejo obiskovalce s svojim plesnim znanjem.  

Namizni tenis – spet 
medalja v Ročinj 

Konec aprila se je na Jesenicah odvijalo 
državno prvenstvo v namiznem tenisu za 
veterane in rekreativce. Zbralo se je pri-
bližno 140 tekmovalcev in tekmovalk. 
Zdenko Čargo iz Ročinja se je tokrat zelo 
dobro izkazal, v konkurenci posamezni-
kov je v svoji kategoriji dosegel odlično 
tretje mesto. To je njegov največji uspeh 
doslej. Prav tako je s soigralcem iz Go-
renjske dosegel tretje mesto v igri dvojic. 
Čestitamo!  

Besedilo: Urška Čargo, 
foto: Bruno Bizjak 

Po dveh letih je Kanal 
spet gostil tekmova-
nje v twirlingu 
V soboto, 9. junija, je v Športni dvorani 
Kanal potekalo odprto prvenstvo SLO 
OPEN. Organizator tekmovanja je bil 
Športni twirling klub Deskle.  

Začelo se je zgodaj zjutraj, ko je župan 
občine Kanal ob Soči Andrej Maffi odprl 
tekmovanje. Na parketu se je čez cel dan 
odvrtelo kar 150 tekmovalk iz 21 različnih 
klubov. Videli smo ogromno lepih nasto-
pov v čudovitih kostumih, z odlično pod-
poro staršev in drugih navijačev. Športni 
twirling klub Deskle je tekmoval z 28 na-
stopi in dosegel šest prvih mest, štiri dru-
ga mesta in pet tretjih mest. 

Športni twirling klub Deskle tako s tem tekmovanjem zaključuje letošnjo tekmovalno 
sezono. Ostaja še udeležba na evropskem pokalu na Irskem, ki se ga bosta udeležili 
Karin in Taja Lazar. Želimo jima veliko uspeha! 

Ob koncu športnega leta se zahvaljujemo vsem trenerkam za prispevek k nadgradnji 
kakovosti twriling športa in za prispevek k delovanju kluba. Zahvaljujemo se tudi 
vsem našim pokroviteljem: Občini Kanal ob Soči, Salonitu Anhovo d. d., Krajevni skup-
nosti Anhovo-Deskle, Osnovni šoli Kanal in Osnovni šoli Deskle ter Radiu Koper. 

Posebej gre zahvala vsem staršem, ki so kakor koli pomagali pri organizaciji in izvedbi 
tekmovanja SLO OPEN in seveda za celoletno podporo dekletom pri izpolnjevanju 
njihovih sanj. Največja zahvala pa gre seveda vam dekletom, ki celo leto pridno treni-
rate in ob odrekanju dosegate odlične športne rezultate, predsvem pa dosegate in 
presegate svoje osebne meje. 

Upravni odbor Športnega twirling kluba Deskle  

Zdenko Čargo je v namiznem tenisu obakrat dosegel odlično tretje mesto, posamezno in v igri dvojic. 
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Salonit Anhovo je državni prvak 
v kategoriji starejših dečkov 

Na odlično organiziranem turnirju F4 za 
starejše dečke so slavili domači odbojkarji 
nad ekipo Panvita Pomgrad. V tekmi za 3. 
mesto so zmagali kamniški odbojkarji 
pred ekipo iz Maribora. 

Na zaključnem turnirju DP starejših deč-
kov so nastopile ekipe Salonit Anhovo, 
Calcit Volley, Maribor in Panvita Pomgrad. 
V prvem polfinalu sta se pomerili domača 
ekipa Salonit Anhovo in Calcit Volley. Ka-
nalski odbojkarji so s pomočjo bučnega 
navijanja domače navijaške skupine Salo-
nit Cementboys zmagali z rezultatom 2 : 0 
(15', 18'). V prvem nizu sta obe ekipi nare-
dili kar nekaj napak pri izvajanju začetnih 
udarcev. V nadaljevanju niza se je domača 
ekipa zbrala in Kamničanom prepustila le 
15 točk. Začetek drugega niza je pripadel 
gostom, a so se kasneje varovanci trenerja 
Roka Knafelca zbrali in na krilih Mugerlija 
in Jeklina zmagali tudi v drugem nizu.  

Druga polfinalna tekma med ekipama 
Maribor in Panvita Pomgrad je obetala 
zelo izenačen boj za drugega finalista. Pri 
Mariborčanih je izstopal rahlo poškodova-
ni Bračko. Prekmurci so nastopili oslablje-
ni zaradi udeležbe njihovega najboljšega 
igralca na birmi. V prvem nizu so Prekmur-
ci z odličnimi začetnimi udarci razorožili 

Mariborčane in jim prepustili le 13 točk. Na 
začetku drugega niza so tokrat povedli 
mariborski odbojkarji. Gostje iz Murske 
Sobote so rezultat izenačili na 10 : 10, ko je 
trener ekipe Panvita Pomgrad Novak izko-
ristil prvi polminutni odmor. Mariborski 
organizator igre Bračko je lepo razigral 
svoje napadalce in Mariborčani so zasluže-
no izenačili na 1 : 1 v nizih. Razigrani mari-
borski igralec Bračko je na začetku odločil-
nega tretjega polčasa poskrbel za vodstvo 
štajerskih odbojkarjev z rezultatom 4 : 1. 
Ekipi sta v tretjem nizu menjali strani pri 
vodstvu Mariborčanov z rezultatom 8 : 5. 
Pri ekipi iz Murske Sobote je bil za izena-
čenje na 11 : 11 najbolj zaslužen Vinkovič. 
Ekipa iz Murske Sobote je z napako mari-
borskih odbojkarjev izkoristila prvo za-
ključno žogo ter se tako zasluženo uvrstila 
v veliki finale.  

Začetek tekme za 3. mesto med ekipa-
ma Calcit Volley in Maribor je minil v zelo 
izenačeni igri na obeh straneh mreže. V 
ekipi Calcita Volley je odlično igral Mujano-
vić. V prvem nizu so Mariborčani vseeno 
igrali bolj zbrano in so Kamničane pustili 
na 18. točki. Drugi niz so bolje začeli Kam-
ničani in prisilili mariborskega trenerja 
Kranjca pri rezultatu 4 : 8 v prvi polminut-
ni odmor. Z uspešnim napadom Špičke so 
Mariborčani izenačili rezultat na 13. točki. 
Sledila sta serija napak Mariborčanov ter 

Članski ekipi bron, starejšim dečkom zlato 
V Odbojkarskem klubu Salonit Anhovo - Kanal smo uspešno zaključili sezono 2017/18. 
Članska ekipa je osvojila odlično tretje mesto v članskem DP, ekipa dečkov pod vod-
stvom Roka Knafelca je na zaključnem turnirju v Kanalu osvojila prvo mesto v DP sta-
rejših dečkov.  

pobeg Kamničanov na 17 : 13, ko je mari-
borski strateg Kranjc izkoristil še drugi 
polminutni odmor. Borbena in kolektivna 
igra se je Kamničanom obrestovala in 
zasluženo so izenačili rezultat na 1 : 1 v 
nizih. V tretjem odločilnem nizu sta ekipi 
zamenjali igralna polja pri vodstvu Mari-
bora z rezultatom 6 : 8. Kamničanom je 
uspelo izenačenje na 10. točki in kasneje 
še na 13. točki. Kamničani so izkoristili 
prvo zaključno žogo in zasluženo osvojili 
3. mesto v DP starejših dečkov.  

Finalno tekmo med ekipama Salonit 
Anhovo in Panvita Pomgrad so popestrile 
plesalke Športno plesnega kluba Kreart. 
Na začetku prvega niza sta bili ekipi ize-
načeni vse do izida 8 : 12, ko je domači 
trener s polminutnim odmorom poizku-
šal umiriti kanalske odbojkarje. To ni zme-
dlo odbojkarjev iz Murske Sobote, ki so 
zelo zbrano igrali tako v bloku kot v 
obrambi ter povedli z rezultatom 10 : 15. 
V drugem delu prvega niza so domači 
odbojkarji veliko grešili pri izvajanju za-
četnih udarcev. Domači so se v končnici 
niza približali gostom na 20 : 23, ko je 
trener Novak poizkušal s prvim polminut-
nim odmorom. Gostje so z uspešnim blo-
kom izkoristili prvo zaključno žogo in 
pustili Kanalce na 20. točki.  

Drugi niz so bolje začeli domači odboj-
karji, ki so takoj povedli z rezultatom 
6 : 3. Gostje so z dobrim blokom izenačili 
na 8 : 8. Sledila je živčna igra na obeh 
straneh mreže. Pri kanalskih odbojkarjih 
sta vajeti držala predvsem Mugerli in 
Jeklin. Z asom Krasniqija so se Kanalci 
odlepili za 5 točk na 22 : 17. Z zbrano igro 
v končnici so domači odbojkarji izenačili 
na 1 : 1 v nizih.  

V tretjem nizu so se domači odbojkarji 
prvič odlepili z asom Krasniqija pri rezul-
tatu 5 : 3. Nepopustljivi Prekmurci so izid 
izenačili na 6. točki. S serijo točk domače-
ga sprejemalca Karnela so Kanalci spet 
pobegnili na 14 : 8, ko je gostujoči trener 
Novak poizkušal še z drugim polminut-
nim odmorom. Sledila sta serija dobrih 
začetnih udarcev domačih odbojkarjev in 
vodstvo 19 : 10 za Kanalce. Slednji so 
umirjeno pripeljali tretji niz do konca in 
povedli z 2 : 1 v nizih.  

Na začetku četrtega niza sta bili ekipi 
spet izenačeni do rezultata 8 : 5 za doma-
če odbojkarje. Po zaslugi gostujočega 
sprejemalca Vinkoviča so gostje izenačili 
rezultat na 8. točki. Sledil je ponovni po-
beg Primorcev na 12 : 9 ter drugi polmi-
nutni odmor gostujočega trenerja Nova-
ka. Po uspešnem napadu domačega ko-
rektorja Mugerlija so Kanalci povedli z 
19 : 13. Takrat je gostujoči trener poizku-

Zlati starejši dečki. Foto: OK Salonit Anhovo - Kanal  
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Salonit Anhovo do 3. mesta 
v članskem DP 

V Murski Soboti je bil po izenačenju v 
nizih na 2 : 2 boljši Salonit Anhovo, ki se je 
tako tudi po drugi zmagi v malem finalu 
proti Panviti Pomgrad veselil tretjega 
mesta v aktualni sezoni. Panvita Pom-
grad : Salonit Anhovo 2 : 3 (15, 19, 24, 21, 
14).  

Skoraj dve uri in pol igre trajajočo živah-
no tekmo, polno preobratov in zanimive 
odbojke, so v Murski Soboti na koncu 
dobili odbojkarji Salonita Anhovo in si 
tako priigrali tretje mesto v državi. Na 
tekmi, kjer so v nizih oboji po enkrat vodi-
li, so bili na koncu bolj zbrani in učinkoviti 
Kanalci. Sobočani pa so tekmecu prepu-
stili zmago v odločilni tretji tekmi v zad-
njem, petem nizu po vodstvu s 13 : 10 in 

šal z menjavo organizatorja igre. Tudi 
omenjena poteza se ni obrestovala in 
domači odbojkarji so zanesljivo dobili 
tudi četrti niz ter tako postali državni 
prvaki Slovenije v kategoriji starejših deč-
kov v sezoni 2017/18.  

Rezultati:  
Prvi polfinale: Salonit Anhovo : Calcit 

Volley 2 : 0 (25 : 15, 25 : 18). Drugi polfina-
le: Maribor : Panvita Pomgrad 1 : 2 (13 : 
25, 25 : 18, 13 : 15), tekma za 3. mesto: 
Calcit Volley : Maribor 2 : 1 (18 : 25, 25 : 19, 
15 : 13), tekma za 1. mesto: Salonit Anho-
vo : Panvita Pomgrad 3 : 1 (20 : 25, 25 : 18, 
25 : 11, 25 : 16). 

Najboljši igralci zaključnega turnirja:  
naj libero: Grega Okroglič (Salonit An-

hovo), naj bloker: Klemen Novak (Panvita 
Pomgrad), naj napadalec: Dino Vinkovič 
(Panvita Pomgrad), naj organizator: Mirel 
Tunanović (Salonit Anhovo), naj igralec: 
Dejan Mugerli (Salonit Anhovo).  

tako dovolili Salonitu Anhovo končati se-
zono že v Prekmurju.  

Sobočani so namreč samozavestno od-
prli tekmo in pred skoraj 200 gledalci z 
odličnim blokom in odločno igro v napadu 
nasprotniku niso pustili pošteno zadihati. 
Izkušeni Andrej Urnaut na kanalski klopi je 
sicer vmes tudi z menjavo organizatorja 
igre (Jereb, Karnel) skušal spreobrniti 
potek srečanja, a mu to ni uspelo in doma-
či organizator igre Jure Kasnik je zaključil 
uvodni niz z vsega 15 točkami Salonita.  

Nadaljevanje pa je nato postreglo s pov-
sem drugačno predstavo. Salonit je na 
začetni udarec Matije Jereba bliskovito 
povedel s 6 : 0 in odbojkarjem Panvite 
Pomgrada je zatem uspelo ujeti Kanalce 
šele na 14. točki. Nato pa se je znova usta-
vilo v napadu, Topovškove menjave v do-
mači vrsti pa niso obrodile sadov. Drugi 
niz je tako za izenačenje na 1 : 1 v nizih 
zaključil gostujoči korektor Matic Vrtovec.  

Še najbolj razburljiv in negotov pa je bil 
poleg zadnjega niza na koncu tretji niz. 
Kanalci so si hitro priigrali tri točke pre-
dnosti (7 : 10), Panvita Pomgrad pa jih je 
nato vseskozi lovila. Pri Panviti Pomgrad v 
tem obdobju ni bilo pravega sprejema 
servisa, gostje pa so z raznovrstnejšim 
napadom zaključevali napadalne akcije. A 
ne glede na slabši domači servis so tudi 
gostje podlegli pritisku in po napakah na 
obeh straneh so Kanalci Panviti Pomgrad 
dovolili izenačenje na 23. točki. Na servis 
blokerja Javornika si je zatem Panvita 
Pomgrad po blok ovtu Bogožalca priigrala 
celo zaključno žogo za vodstvo z 2 : 1 v 
nizih pri 24 : 23, a je zatem na sceno stopil 
najučinkovitejši odbojkar na tekmi, Matic 
Vrtovec (skupaj 22 točk) in z dvema zapo-
rednima točkama poskrbel za preobrat. 
Blok domačemu korektorju, Aljoši Bo-
gožalcu, je bil nato usoden za Panvito 

Pomgrad in Salonit je povedel z 2 : 1 v ni-
zih.  

V četrtem nizu pa so Sobočani znova 
pokazali zobe. Čeprav so Kanalci povedli s 
4 : 2, pa so nato od prvega tehničnega 
odmora dalje vodili odbojkarji Panvite 
Pomgrada, ki so bili tokrat spretnejši v 
živčni igri po napakah na obeh straneh. 
Drugo zaključno žogo za izenačenje na 2 : 
2 v nizih pa je nato za Panvito Pomgrad 
izkoristil domači sprejemalec Andrej Grut.  

Zadnji, peti niz na tekmi pa je bil izena-
čen zgolj do menjave strani, ko so si od-
bojkarji Panvite Pomgrad po slabšem 
sprejemu Čabarkape in bloku Vrtovcu na 
servis Rojnika priigrali dve točki prednosti 
(8 : 6). Razigrani domačini so nato povedli 
z 11 : 8 in vodili celo že s 13 : 10, nato pa se 
je ustavilo. Rezervist Karnel je s servisom 
poskrbel za priključek, po bloku Javorniku 
pa so Kanalci izid izenačili na 13. točki. 
Domači korektor Bogožalec je nato sicer 
odbojkarjem Panvite Pomgrada priigral še 
zaključno žogo pri 14 : 13, a je nato Jakob 
Rojnik poslal žogo za las v avt za izenače-
nje na 14 : 14. In ravno omenjeni Rojnik je 
nato prejel še blok za kanalsko 15. točko, 
po njegovem neuspešnem sprejemu pa je 
nato niz in tekmo v Murski Soboti na vses-
plošno veselje gostov zaključil Gregor 
Basaneže, ki je prispeval zadnjo točko na 
tekmi.  

Salonit Anhovo si je po prikazanem pov-
sem zasluženo priigral bronasto medaljo 
in tretje mesto v tekmovalni sezoni 
2017/18.  

Miloš Grilanc, OK Salonit Anhovo – Kanal Bronasta članska ekipa z navijači. Foto: OK Salonit Anhovo - Kanal  

Predsednik kluba Julijan Fortunat v družbi z 
blokerjem Gregorjem Basanežejem  
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Sezona nezaželenih mladičkov 
Vsako leto se različne občine po Sloveniji srečujejo s problema-

tiko prostoživečih muck. Tudi naša občina pri tem ni izjema. Ne-
kateri se razburjajo, da nikogaršnje mucke stikajo po smeteh, 
spet druge motijo odtisi tačk po avtomobilih ... malo kdo pa je 
tako odkrit sam do sebe in družbe, v kateri živi, da bi na glas pri-
znal, da konec koncev problem le ni v živalih, ampak v ljudeh. 
Ljudje po vaseh večinoma še vedno gledajo na mačke, pse kot na 
»potrošni material«, zato se jim zdi škoda denarja za plačilo vete-
rinarskega posega sterilizacije pri samicah oz. kastracije pri sam-
čkih, čeprav so po zakonu dolžni preprečiti rojstvo nezaželenih 
živali. 

Na vaseh se problematika mladičkov rešuje tako, da se jih pač 
ob rojstvu znebi. Po domače pač, kar je za 21. stoletje, ko naj bi 
bil svet in ljudje v njem civilizirani, sramotno! 

Ljudje raje dvakrat do trikrat na leto izvedejo takšna človeka 
nevredna dejanja, kot da bi z enkratnim dejanjem sterilizacije ali 
kastracije za vedno uredili problem. Denar za poseg v nikakr-
šnem primeru ne sme in ne more biti problem, ker ko žival dobiš, 
moraš vedeti, da skupaj z njo pridejo določeni stroški, ki si jih kot 
lastnik dolžan pokriti. 

Za nikogaršnje mucke lahko poskrbite tudi tako, da pokličete 
Zavetišče Oskar Vitovlje na tel. (05) 30 78 570, ki ima z Občino 

Kanal ob Soči podpisano pogodbo, ki jih zavezuje, da skrbno 
poskrbi za prostoživeče, zapuščene živali. V ta namen tudi vse 
občine v Sloveniji namenijo majhen del občinskega proračuna. 
Živali so čuteča bitja. Bodisi ti je mar za njih ali ne, tvoja dolžnost 
je, da za njih poskrbiš, kot veleva zakon in konec koncev tudi 
lastna vest, če jo imaš.  

Maja Gerbec 

Skrb za reko Sočo 
Skupaj s poletjem in toplim 

vremenom prihaja tudi sezona 
plavanja, piknikov ... Vse več in 
več ljudi se odloča svoje popol-
dneve ali konce tedna preživeti 
ob čudoviti reki Soči. S seboj 
prinesejo kopico stvari, od hrane 
do pijače in še kaj bi se našlo. 
Velikokrat, prevečkrat pa se na 
žalost zgodi, da te stvari svoj 
zadnji dom najdejo prav pri ali v 
reki Soči. Veliko obiskovalcem 
Soče se namreč zdi logično, da 
ko odidejo domov, smeti ne od-
nesejo s seboj. 

Le zakaj bi smetili avtomobil, 
če lahko smetimo naravo. Sedaj 
pa res ne bodo iskali še smetnja-
kov, če lahko stvari pustijo kar tam, kjer 
so jih prvotno odložili. Sramota! Če si 
sposoben prinesti stvari do Soče, bodi 
enako sposoben jih tudi odnesti. Če pa jih 
nisi, potem pa upam, da se kje najde kdo, 
ki te bo videl, prišel za teboj in ti smeti 
nasul direktno v tvoj avtomobil. Narava je 
ena sama in na nas je, da jo ohranjamo v 
lepem stanju. Reka Soča je dragulj. S svo-
jo lepoto navdihuje tako nas domačine 
kot tujce. Marsikomu je v navdih, niko-
mur pa ni namenjena za odlagališče. Ču-
vajmo jo! 

M. G.  
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Kampi so med mnogimi ena in edina 
prava izbira za preživljanje dopusta. Kla-
sične kampe ob morju pozna večina iz-
med nas, zato smo se tokrat odločili, da 
posebej za vas predstavimo tako imeno-
vane ekokampe v neokrnjeni naravi daleč 
stran od morja. 

Prvi kamp, ki smo ga za vas obiskali, je 
Adrenalin check kamp v Bovcu, samo 1,7 
km od slapa Boka, najvišjega slapa v Slo-
veniji. Ponuja razgled na gore in Triglavski 
narodni park, ki je oddaljen 8,4 km. Gre za 
prvi samooskrbni ekološki avanturistični 
center v Evropi na kar 17.000 m2. 

V kampu večino električne energije pri-
dobijo z lastno sončno elektrarno. Sonce 
preko vakuumskih solarnih kolektorjev 

Za male in velike popotnike 

V objemu eko narave 
Pa smo dočakali poletje. Čas dopusta, morskih radosti, brezskrbnosti in veselja. Poletje 
je tudi čas, ko se velika večina od nas odpravi na še kako zaslužene počitnice. V poplavi 
vseh ponudb je kar težko izbrati tisto pravo. Nekateri za svoj oddih izberejo hotelske 
namestitve, drugi raje bivajo v apartmajih, tretji svoj dopust preživijo na jadrnicah, tu 
pa so še tisti, ki svoj mir, veselje najdejo v kampiranju. In prav kampi, ki pa tokrat niso 
obmorski, so naša tokratna destinacija. 

segreje tudi vso potrebno vodo za pomi-
vanje posode, prhanje … Kamp ima 
lasten vodni izvir in vodno zajetje. Sanita-
rije so urejene v mobilni sanitarni enoti. 
Biološka čistilna naprava pa poskrbi, da 
nazaj v okolje odteka čista voda. Ponaša 
se tudi z drugimi ekološki principi: ločeno 
zbiranje odpadkov, uporaba biološko 
razgradljivih čistilnih sredstev, spodbuja-
nje lokalne ekonomije. Eko Plac nudi 
sprostitev v neokrnjeni naravi, adrenalin-
ske športe, nenavadne namestitve ter 
nepozabna doživetja. Na voljo so tudi 
otroško igrišče, knjižnica, najem koles, 
brezplačno parkirišče in shramba za prt-
ljago. Vsi šotori so preprosto opremljeni, 
šotori »deluxe« z veliko zakonsko poste-
ljo pa so večji in imajo tudi kavč. Uporab-
ljajo se lahko oprema za peko na žaru, 
jedilnica in skupna kuhinja. V kampu in 
okolici lahko uživate v raznolikih dejavno-
stih, kot so kolesarjenje, jahanje konjev in 
ribarjenje. Golf igrišče Bovec je oddaljeno 
le 4 minute vožnje. 

Drugi kamp, ki smo ga obiskali za vas,  
je Kamp Koren v Kobaridu. V Sloveniji je 
prvi, ki je prejel nagrado za okolju prija-
zen kamp. Leta 2009 so v njem uredili 
šest lesenih ekoloških brunaric, ki bivanje 
tam naredijo še prijetnejše. V kampu so 
vse od začetka usmerjeni k varovanju 
narave. V ta namen so uredili nasade ze-
lišč, ki jih lahko gostje kampa natrgajo 
brezplačno in tako izboljšajo svoje počit-
niško kosilo ali večerjo. Kamp v sodelova-
nju z okoliškimi bio kmetijami ponuja lo-
kalno bio zelenjavo, sadje, sir, med in 
drugo. 

Tretji in tudi zadnji kamp, ki smo ga obi-
skali, pa je Eko kamp Natura v Kranjski 
Gori. Kamp je namenjen predvsem tistim, 
ki si želijo sožitja z naravo in mirnega do-
pusta. Stoji na večjem travniku, ki je z 
vseh strani obdan z gozdom. V kampu 
prisegajo na naraven videz. Elektriko pri-

V Kampu Koren v Kobaridu so ekološke brunarice in glamping igluji s strešnim oknom, skozi katero lahko opazujete zvezdnato nebo. 

Adrenalin check kamp v Bovcu ponuja za bivanje tudi šotore »deluxe«. 
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Solata s piščancem in meto 

Sestavine: 

500 g piščančjih prsi brez kosti in kože, 

2 pesti metinih lističev, 

1 sveža kumara, 

češnjevi paradižniki, 

sol, sveže mlet poper, oljčno olje. 

Piščančje prsi operemo in osušimo s papir-
nato brisačo. Po obeh straneh jih popopra-
mo. Zelenjavo operemo in osušimo. Piščan-
čje prsi položimo v ponev in jih pečemo 
toliko časa, da se naredi hrustljava skorjica. 

Pečemo jih na zmernem ognju in šele na 
koncu posolimo. V tem času zrežemo na 
kolobarje čebulo in kumaro, paradižnike pa 
na polovice. Zelenjavo razporedimo po 
krožniku, jo potrosimo z metinimi lističi, na 
katere položimo na rezine narezane piščan-
čje prsi. 

Kot smo omenili že na začetku, lahko 
solato pripravimo na sto in en način. Ne-
kateri jo imajo radi s piščancem, spet drugi 
s tuno in potem so tu še strastni ljubitelji 
testenin. Ti si niti solate ne predstavljajo 
brez svoje najljubše sestavine in prav za 
njih smo pripravili naslednji recept. 

 
Solata s testeninami, zelenjavo, 
feta sirom in črnimi olivami 

Sestavine: 

250 g testenin, 

zelena solata, 

češnjevi paradižniki, 

črne olive, 

limonin sok, 

gorčica, 

sol, česen in oljčno olje. 

Testenine skuhamo, odcedimo in ohladi-
mo. Zeleno solato v tem času operemo in 
natrgamo na manjše koščke. Olive odcedi-
mo in češnjeve paradižnike narežemo na 
četrtine. Zelenjavo in ohlajene testenine 
dobro premešamo in prelijemo s polivko, ki 
smo jo naredili iz limoninega soka, gorčice, 
stisnjenega česna in olja. 

Velika kuharija za male šefe 

Poletne solate 
V vročih poletnih dneh ima malo kdo od nas željo po težki, mastni hrani. Prav tako si 
kar težko predstavljamo, da bi ure in ure stali za štedilnikom, ko pa se lahko hladimo 
pri čudoviti reki Soči. A ker jesti vseeno moramo, smo za vas izbrali nekaj jedi, katerih 
priprava vam bo vzela malo časa, a njihov okus pa ne bo zato nič manj odličen. 

Solata v poletnih dneh res prija. Pripravimo jo lahko na sto in en način in čisto nikoli ne 
razočara z okusom. Tokrat smo za vas pripravili dve različni solati. 

dobivajo iz solarnih celic, voda je izvirska. 
Imajo ločevalni otok za odpadke. Mila in 
detergenti, ki jih uporabljajo, so ekološki. 

V kampu Eco natura so na voljo tudi 
glamping namestitve – trije drevesni šo-
tori posebne okrogle oblike. V takem 
šotoru lahko udobno prespita dve odrasli 
osebi in en otrok. Prednost teh šotorov 
je, da so dvignjeni od tal, zato je v njih 
topleje in manj vlage. Na voljo so še trije 
večji glamping šotori za dve (+2) osebi, 
opremljeni z zakonsko posteljo, ki vam 
nudijo udobje sredi narave. Najbližja trgo-
vina je od kamp prostora oddaljena 500 
metrov, v samem kraju so tudi številne 
restavracije in lokali. Gostje kampa lahko 
uporabljajo tudi manjšo skupno kuhinjo.  

Maja Gerbec 
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Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes. (L. W.) 
 

V tej zgradbi se kalijo največji umi. V tej zgradbi učenci spoznavajo življenje in 
vse, kar je z njim povezano. Učijo se teorije, ki jo bodo z leti prenesli v prakso. 
Življenjsko prakso. S koncem junija šole, te veličastne zgradbe uma, za dobra dva 
meseca zapirajo svoja vrata. Vsem učenkam in učencem, ki so uspešno zaključili 
šolsko leto in od vsega podanega znanja tudi veliko odnesli, iz srca čestitamo in 
jim hkrati želimo, da bi čas, ki je pred njimi, karseda dobro izkoristili, se odpočili 
in nabrali moči za nove izzive, ki jih bo prineslo naslednje šolsko leto.  

Počitnice so tu! 
Juhu, pa smo dočakali še en konec šolskega leta. Za nami so testi, spraševanja, do-

mače naloge. Kako lepo. Otroci se končno lahko oddahnejo in se prepustijo uživanju 

in brezskrbnosti dvomesečnih poletnih počitnic, mi pa skupaj z njimi.  

Od septembra do konec junija smo tako otroci kot posledično starši vpeti v šolsko 

dogajanje in vse obveznosti, ki jih šolanje s seboj prinaša. Jezimo se, veselimo, graja-

mo, hvalimo, le malokrat pa se vprašamo, kdo so tisti ljudje, ki preživijo vsakodnevno 

več časa z našimi otroki kot mi sami. Komu pravzaprav polagamo v roke sekundarno 

vzgojo svojih otrok. Kdo so ti ljudje, ki s svojim podajanjem znanja, ocenjevanjem pa 

tudi s samo prezenco, hote ali nehote, zavedno ali ne, krojijo prihodnost naših otrok. 

Učitelji. To so tisti, ki jih večina od nas pozna po tem, da imajo ogromno počitnic, 

previsoke plače za tisto malo ur, ko so v službi, ki niso pošteni pri ocenjevanju naših 

otrok ... Tako jih stereotipno družba pozna. In da ne bo pomote. Nekateri so točno to 

in še kaj. Nekateri žal res niso objektivni, nekateri so celo po malem maščevalni, ne-

kateri ne prenesejo nadpovprečnih otrok. Ja, vse to so lahko učitelji. A večina učite-

ljev je mnogo mnogo več. Pravi učitelji nudijo otroku toplino, zavetje, mu podajajo 

znanje, ga učijo za življenje, ki ga čaka. Pravi učitelji so tisti, ki v otroku prepoznajo 

talent in ga razvijajo. Pravi učitelji so tisti, ki znajo otroku na takšen način približati 

šolo, da se v njej počuti dobro. In takšnim učiteljem gre velika zahvala. Ni vsakdo 

primeren za opravljanje poklica učitelj. To delo ni lahko. Je težko in je izredno odgo-

vorno, kajti poleg nas staršev so ravno učitelji tisti, ki krojijo prihodnost naših otrok. 

Zato ne grajajmo, ampak hodimo z roko v roki, kajti le tako bomo otrokom dali vse 

možnosti, da si ustvarijo boljši jutri.  

Čeprav so poleti dnevi vroči in nam prija 
lažja hrana, pa si vseeno obroka brez 
sladice kar ne moremo predstavljati, zato 
smo za vas izbrali odlično sladico, katere 
prednost je, da je ni treba peči. 

 

Skutna torta z jagodičjem 

Sestavine: 

400 g kremnega sirčka, 

300 g skute, 

100 g sladkorja, 

limona, 

6 lističev želatine, 

250 ml sladke smetane, 

žlica sladkorja v prahu. 

Zdrobljene piškote pregnetemo z razto-
pljenim maslom. Z dobljeno maso obloži-
mo dno tortnega modela in vse skupaj 
postavimo v hladilnik za 30 minut. Želatino 
za 10 minut namočimo v hladni vodi. Polo-
vico očiščenega sadja stresemo v lonec. V 
lončku zmešamo jedilni škrob, vaniljev 
sladkor in ribezov sok ter mešanico prilije-
mo k sadju. Sadje med nenehnim meša-
njem zavremo in odstavimo. Ohlajeno pre-
tlačimo. Na drobno naribamo limonino 
lupinico. V skledi zmešamo kremni sirček s 
skuto, sladkorjem in naribano limonino 
lupinico. Zmešamo tako, da dobimo glad-
ko zmes. Limonin sok segrejemo in v njem 
raztopimo želatino ter zmešamo s tremi 
žlicami skute. Vse skupaj primešamo k 
preostali masi. Smetano s sladkorjem v 
prahu čvrsto stepemo in zamešamo v skut-
no maso. Skutno maso naložimo na tortno 
podlago, obložimo z zavretim sadjem in 
preostalim jagodičjem. Torto postavimo v 
hladilnik za 4 ure. 

Pa dober tek! 

Maja Gerbec 
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Nadja Šičarov  

Zgodbe iz omare – filmi na 8, S8 in 16-mm traku! 
»Jaz sem vozila, on pa je snemal«, pravi gospa Mitić, ko se spominja potovanj s svojim možem v letih od 1960 do 1980. 

Gospod Mitić je bil direktor oddelka v znamenitem jugoslovanskem podjetju za trgovanje z električno opremo, zato je bil 
nenehno na službeni poti. Gospa se je tako ob zaključku vsakega soprogovega potovanja usedla v avto in se podala na pot 
– v Istanbul, Pariz, Varšavo. Na cilju sta se srečala in se odpravila nazaj v Beograd. Na večdnevnih potovanjih sta se ustavlja-
la, obiskovala muzeje in raziskovala mesta, poleg psa Pippe pa ju je na poti vedno spremljala tudi kamera za 8-mm filmski 
trak. Ona je vozila, on pa snemal. Gospod Mitić namreč ni imel vozniškega dovoljenja, zato je za volanom sedela gospa, on 
pa je upravljal s kamero.  

Celotno zbirko filmskih kolutov oz. »osmičk« je gospa Mitić hranila tudi po soprogovi smrti, čeprav ni več imela priložnosti, 

da bi si jih ogledala. Primer gospe Mitić vsekakor ni redkost – oprema za snemanje filmov na 8- in S8-mm je bila cenovno do-
stopna marsikomu in filmski trak je bil poleg fotografije priljubljen medij za dokumentiranje vsakodnevnega življenja. Najpo-
gostejši motivi na domačih filmih so potovanja, družinska praznovanja, poroke in prazniki, včasih pa je mogoče zaslediti tudi 
poskuse amaterskih igranih filmov.  

Velika večina »osmičke« pozna, le redki pa vedo, kako z njimi ravnati. Projektorji za prikazovanje filmov na 8- ali Super8-mm 

traku sodijo namreč med zastarelo filmsko opremo, ki je ne zmore več popraviti in uporabljati vsakdo. Zastarelost tehnologi-
je, nedostopnost opreme, prevlada in enostavna raba digitalnih medijev so zadostni razlogi, da mnogi lastniki domačih fil-
mov ne vlagajo več truda v iskanje možnosti, da bi si podobe na filmskem traku ogledali. Majhni koluti so prepuščeni nemilo-
sti časa in v velikem številu primerov ravnodušno zavrženi. 

Da bi osvetlili zgodovino domačega filma na Slovenskem, želijo v Slovenski kinoteki javnost s svojim novim projektom 
Zgodbe iz omare spodbuditi k hranjenju in zavedanju o domačem filmu. Lastnike filmov na 8-, Super8-, 9,5- in 16-mm naprošajo, 
naj filmov nikar ne zavržejo, četudi nimajo opreme za njihovo prikazovanje. Slovenska kinoteka poziva vse, ki doma hranijo 
družinske posnetke na filmskem traku, naj ji filme predajo v hranjenje in dostop do njih zagotovijo prihodnjim generacijam. 
Če tudi vi doma hranite osebne filmske zbirke, zbirke svojih prednikov ali pa zgodbe o ustvarjanju domačih filmov, vas pozi-
vajo, da jih o tem obvestite in jim jih zaupate. Kontaktirate jih lahko na številko (01) 43 42 535 ali na elektronski naslov 
nadja.sicarov@kinoteka.si.  

Mei, 3. b Liani, 3. a 



51 

 

Tako kot si tiho živela, 
tako si tiho odšla. 
 
Pogrešali te bomo sošolci iz Bavdaževe hiše. 
Pogrešala te bosta Soča in prod na desnem bregu, 
kjer si tako rada posedala. 
Počivaj v miru, draga Karla Zidarič. 

Sošolci iz Bavdaževe hiše  

V spomin ... 

Čestitka novorojenim in njihovim staršem 

Naša občina je skoraj vsak mesec bogatejša za enega člana ali članico. 

Otroci so neizmerno veselje in naša največja odgovornost. Od njih se lahko 

naučimo marsičesa, kar smo skozi leta odraščanja pozabili, pa bi bilo dobro, 

da bi še znali.  

Predvsem bi se morali od otrok naučiti tistega neizmernega pristnega ve-

selja. Tiste poštenosti in nepreračunljivosti. Tiste srčnosti in zmožnosti izra-

žanja ljubezni kadar koli in kjer koli. Od otrok se res lahko naučimo veliko. 

Dajmo se od njih učiti in hkrati jim bodimo zgled.  

Tudi v preteklih mesecih se je v naši občini rodilo nekaj korenjakov in kore-

njakinj. Njihovih imen v tokratni številki občinskega glasila zaradi ostrejšega 

zakona o varovanju osebnih podatkov ne objavljamo. A iskrene čestitke. 

Želje ob njihovem prihodu na svet zato niso nič manjše. Malim korenjakom 

in korenjakinjam želimo, da bi bilo njihovo življenje vedno s sončkom obsija-

no, da bi bili srečni in sposobni v soljudeh videti le najboljše.  
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Nika, 3. b 
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Nova evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je, kot 
rečeno, prišla v veljavo konec prejšnjega meseca, natančneje 25. 
maja 2018, prinaša enotno in posodobljeno zakonodajo o varstvu 
podatkov. 

Če poenostavimo – z uredbo bo posameznik dobil več pravic. 
Jasno bo moral privoliti v obdelavo podatkov, informiran bo, v 
kakšne namene so ti uporabljeni ...  

Nova uredba o ščitenju osebnih podatkov velja za vse, ne glede 
na to, ali govorimo o organizacijah ali posameznikih. Poleg že 
navedenega uvaja tudi vrtoglave kazni za kršitelje. 

  

Pravice posameznika, ki meni, da so kršene nje-
gove pravice varstva osebnih podatkov 

Posameznik, ki meni, da so bile kršene njegove pravice varstva 
osebnih podatkov ali da so bili njegovi osebni podatki obdelovani 
v nasprotju z določbami zakona, lahko pri upravljavcu osebnih 
podatkov na podlagi 30. člena ZVOP-1: 

 uveljavlja pravico do vpogleda, prepisa, izpisa ali kopiranja oseb-
nih podatkov, ki se nanašajo nanj; 

 zahteva seznam uporabnikov, ki so jim bili posredovani njegovi 
osebni podatki, ter pojasnilo o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za 
kakšen namen so bili njegovi osebni podatki posredovani posa-
meznemu uporabniku;  

 zahteva informacije o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o 
njem vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodi obdelave;  

 zahteva informacije o namenu obdelave in o vrsti osebnih podat-
kov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna obvestila v zvezi s tem;  

 zahteva pojasnitev tehničnih oziroma logično-tehničnih postop-
kov odločanja, če se izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. 

Posameznik se lahko v primeru suma kršitev njegovih pravic 
oziroma v primeru suma kršitev določb zakona vedno obrne tudi 
na Informacijskega pooblaščenca, ki mu bo v zvezi s tem dal vsa 
potrebna pojasnila. Če meni, da so kršene njegove pravice iz Za-
kona o varstvu osebnih podatkov, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču Republike Slovenije zahteva sodno varstvo, pri čemer pa 
je pomembno, da svoje pravice uveljavlja najprej neposredno pri 
upravljavcu osebnih podatkov. Če je bila posamezniku z nezako-
nito obdelavo osebnih podatkov povzročena škoda, lahko od 
povzročitelja po določbah zakona, ki ureja obligacijska razmerja, 
zahteva tudi odškodnino. 

Maja Gerbec 

Uredba o varovanju osebnih podat-
kov velja za vse. Brez izjeme! 
Konec maja so v veljavo stopila nova pravila o varstvu osebnih 
podatkov, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih po-
datkov ali GDPR. Uveljavitev nove, strožje uredbe o varstvu 
osebnih podatkov smo na kratko omenili že v marčevski številki 
občinskega glasila Most, a se je žal izkazalo, da se določeni ljud-
je še vedno ne zavedajo resnosti in sankcij, ki sledijo neupošte-
vanju nove uredbe, zato o njej podrobneje pišemo tudi v tej šte-
vilki.  
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Pobarvano pobarvanko lahko pošlješ na naš naslov: 
Občina Kanal ob Soči 
(Most – pobarvanka), 
Trg svobode 23, 5213 Kanal 
ali skenirano po e-pošti: mostkanal@gmail.com. 
Mogoče boš prav ti prejel/a nagrado. 

pobarvanka 

Nagrado za poslano pobarvanko iz prejšnjega Mosta 
prejme Julija Škodnik iz Ročinja. 
Čestitamo! 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 55: 
praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme Zvonko Ocvirk, Deskle. Čestitamo!  
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Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net Možne so spremembe koledarja dogodkov. 

od julija do septembra 2018 

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

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

sobota, 7. in 21. julij, 11. in 18. av-
gust, 8., 15., 22. in 29. september 
ob 11:18 uri 

Prihod muzejskega vlaka v Kanal železniška postaja Kanal TIC Kanal 

nedelja, 1. julij ob 9. uri Ribiški praznik in lov na klena Kanal TD Kanal 

sobota, 7. julij in nedelja, 8. julij od 
8. ure dalje 

15. Capkov memorial Igrišče v Kanalu Športni klub VIENpi 

sobota, 7. julij ob 9. uri Po poteh osamosvojitve v občini Ka-
nal ob Soči 

Kanal OZVVS Kanal 

sobota, 28. julij ob 18. uri - nedelja, 
29. julij 

Pohod na Visoki Goll (Nemčija) Kanal PD Valentin Stanič 

sreda, 1. avgust ob 18. uri Predavanje o vojni 1991 v občini Ka-
nal ob Soči 

Kanal OZVVS Kanal 

nedelja, 5. avgust ob 16. uri Mušje dirke Levpa ŠKTD Levpa 

petek, 10. avgust ob 20. uri Koncert Prifarskih muzikantov Kanal TD Kanal 

sobota, 11. avgust ob 10. uri 15. Capkov memorial za Pokal Kanala 
2018 

Igrišče pri ŠD Kanal, Gra-
dnikova ul. 25 

Športni klub VIENpi 

nedelja, 12. avgust ob 9. uri SKOKI Z MOSTA Kanal TD Kanal 

petek, 24. in 26. avgust ob 20. uri Gledališče na Kontradi Kanal GD Kontrada Kanal 

sobota, 25. avgust ob 9. uri Odbojka na mivki - trojke Morsko ŠD Morsko 

sobota, 25. avgust ob 20. uri 140-letnica gasilstva Kanal (pod gasilskim 
domom) 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Kanal 

nedelja, 26. avgust ob 20. uri Pohod na Monte Pasubio Kanal PD Valentin Stanič 

petek, 31. avgust in 2. september 
ob 20. uri 

Gledališče na Kontradi Kanal GD Kontrada Kanal 

nedelja, 2. september ob 15. uri Angelska nedelja Igrišče v Kalu nad Kana-
lom 

KS Kal nad Kanalom 

petek, 7. september Otvoritev festivala Kogojevi dnevi Trg Kontrada PD »Soča« Kanal 

sobota, 8. september ob 12. uri Predavanje o nabiranju in prepozna-
vanju zdravilnih rastlin 

Ročinj Predavanje je organizirano v 
sklopu projekta REVITUM - 
sofinanciran s sredstvi EKSRP 

torek, 11. september ob 8. uri Festival goriške obrti in podjetništva 
2018 

Bevkov trg, Nova Gorica Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Nova Gorica 

sobota, 15. september ob 9:30 uri Pohod po poteh starovercev Deskle TD Korada Deskle 

četrtek, 20. september ob 17. uri Delavnica izdelovanja naravnega 
mila 

Kanal Predavanje je organizirano v 
sklopu projekta REVITUM 

torek, 25. september ob 8. uri Streljanje v Ajbi Ajba OZVVS Kanal 

četrtek, 27. september ob 17. uri Delavnica izdelovanja mazil Osnovna šola Kanal Predavanje je organizirano v 
sklopu projekta REVITUM 

nedelja, 30. september Pohod Kal nad Kanalom TD Kal nad Kanalom 

nedelja, 30. september Pohod na Strmo peč (Italija) Kanal PD Valentin Stanič 

V juliju, predvidoma 7., bo odprtje poulične razstave ODTIS KANALSKEGA – pot 
moči ustvarjalnih ljudi. Na 65 oknih, ki so jih za ta namen odstopili domačini, se 
predstavlja več kot osemdeset ustvarjalcev s preko petsto izdelki. Izdelke od pre-
prostega predmeta do vrhunske umetnine so ustvarili prstki od najmlajšega, dve-
letnega udeleženca, in vse generacije vmes do izkušene roke devetdesetletnika. 
Razstava je na ogled čez poletno sezono.  
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