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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 

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. 

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 občine Kanal 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 

Poletje se je poslovilo, v naše kraje  

je veselo vstopila gospa jesen. Čas, 

ko je narava še posebej radodarna 

do nas. Radodarna z barvami, jesen-

skimi pridelki in letos tudi s tempe-

raturami. Čeprav le-te niso primerne 

za ta letni čas, pa so še kako prijet-

ne. Vsaj za takšne, kot sem jaz, ki so 

jim visoke temperature pisano na 

kožo. 

Letošnja jesen pa nam prinaša še nekaj – lokalne volitve. Čas, ko vsi vse ob-

ljubljajo in ko se zdi vse mogoče. 

Naj vas to ne zavede. Glasujte po svoji vesti , z upanjem in voljo, da se bo 

vsaj del predvolilnih obljub tudi dejansko izpeljalo. Vmes pa ne pozabite, 

da je jesen čudovit letni čas. To je čas, ko se naše življenje ponovno postavi 

v že utečene tirnice; čas ko naši otroci ponovno sedejo v šolske klopi; čas, 

ko so dnevi krajši in je možnosti za preživljanje časa s svojimi najdražjimi iz 

dneva v dan več. In slednje je tisto, kar največ pomeni. Župani, svetniki, 

ministri, premierji … pridejo in grejo, naši ljubljeni pa ostajajo in zato prav 

njim posvetite največ časa. 

Uživajte v čarobnosti jesenskih dni. 

Maja Gerbec 
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Spoštovani! 
 
Zakorakali smo v jesenski čas, ko 

se obirajo sadovi narave. To je čas, 

ko se je po brezskrbnih počitnicah 

treba vrniti na delovna mesta ter 

v šolske klopi. Vsi obujamo spomi-

ne na toplo poletje in čakamo 

konec leta ter delamo načrte za 

prihodnje leto.  

Tudi jaz analiziram pretekla leta in 

sem zadovoljen, da smo skupaj z 

občinskimi svetniki, predsedniki 

krajevnih skupnosti in številnimi 

posamezniki postavili občino Kanal ob Soči ob bok uspešnih občin. 

Mladi imajo dobre ideje in dokazujejo, da znajo marsikaj uspešno narediti za dobro 

vseh, zato jih bom pri pripravah naslednjih proračunov aktivno vključil. Jeseni zače-

njamo projekt Aktivni mladi, kjer bomo poskušali iskati poti, kako upoštevati ideje 

mladih in njihove poglede na življenje v občini. Z odprtjem Hiše dobre volje v Desklah 

sem pokazal, da mi je mar tudi za starejšo populacijo. Tudi v prihodnje bom prisluhnil 

potrebam starejših in njihovih svojcev. 

Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim vam, drage občanke in občani, za pomoč in 

spodbudo v zadnjih štirih letih. Spoznal sem veliko ljudi, ki jim ni vseeno za domači 

kraj in so pripravljeni pomagati za skupno dobro vseh nas.  

Pred nami je čas lokalnih volitev. Vabim vas, da si vzamete čas in se jih udeležite ter 

tako sodelujete pri oblikovanju skupne prihodnosti. Udeležba na volitvah je naša 

pravica in dolžnost.  

Vaš župan Andrej Maffi  

Z Aktivni mladi do ak-
tivnega državljanstva 
v občini Kanal ob Soči 

Občina Kanal ob Soči je v sodelovanju z 
Ustanovo Fundacijo BiT Planota v lan-
skem letu uspešno pridobila sredstva na 
razpisu Erasmus + Mladi v akciji za pro-
jekt Aktivni mladi v občini Kanal ob Soči. 
Osnovni namen projekta sta večji dostop 
do aktivnega državljanstva mladih v obči-
ni in vzpostavitev temeljev za trajni struk-
turirani dialog med občinskimi struktura-
mi in mladimi.  

Med poletjem smo zbrali 20 mladih iz 
vseh krajevnih skupnosti v občini (starih 
med 13 in 30 let), ki bodo sodelovali v 
omenjenem projektu. Skušali bomo dose-
či konkretne cilje, ki smo si jih zadali v 
projektu, in sicer: 

1. Spodbuditi razvoj ukrepov za mlade, 
ki bodo mladim omogočili aktivno sode-
lovanje v lokalni skupnosti z namenom 
prispevati k odločanju v okviru razprav, 
predlaganja ukrepov za mlade ali nepo-
srednega vključevanja v lokalno politiko. 

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

3. Pripraviti strategijo za mlade v občini 
Kanal ob Soči, ki bo vsebovala dolgoroč-
ne cilje, aktivnosti in ukrepe za njihovo 
doseganje (srečanje za pripravo strategi-
je 23. 3. 2019).  

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 po-
membna znanja in kompetence za dolgo-
ročno sodelovanje z lokalnimi odločevalci 
(7. 3. 2019) in pripravo strategije za mla-
de. Največji poudarek bo tako posvečen 
t. i. izkustvenemu učenju, kjer učenje ni 
glavna aktivnost. Socialne veščine in prin-
cipe grajenja socialne mreže bodo mladi 
lahko pridobivali na delavnicah in sreča-
njih, ki bodo organizirani v jesenskem 
času v Kanalu (20. 10. 2018), Desklah (26. 
10. 2018), Levpi (17. 11. 2018) in Ročinju 
(24. 11. 2018). Ker so pomemben del ak-
tivnega državljanstva tudi vzpostavljanje 
stikov z drugimi in prepoznavanje različ-
nih situacij ter ustrezno (so)delovanje v 
skupini, bodo udeleženci pridobivali tudi 
izkušnje iz vodenja, javnega nastopanja, 
retorike, prevzemanja vloge in odgovor-
nosti aktivnega državljana ipd.  

Poleg tega bodo udeleženci projekta 
imeli odlično priložnost spoznati delo 

Mladinskega centra Velenje, ki velja za 
eno najbolje delujočih mladinskih organi-
zacij v Sloveniji (ogled 16. 2. 2019). V nada-
ljevanju projekta bo skupina mladih sode-
lovala tudi pri pripravi strategije za mlade 
v občini. 

Zaključno srečanje mladih, odločevalcev 
in splošne javnosti bo v Kanalu 25. 4. 2019. 

Več informacij lahko dobite na TIC-u v 
Kanalu. 

Nika Testen, TIC Kanal  
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S pločnikom in javno razsvetljavo smo povezali Globno z Desklami 
in s soglasjem DRSI nam je uspelo zarisati avtobusno postajališče na 
vozišču v Plavah. V sodelovanju z DRSI se ureja tudi pravokotni pri-
ključek iz Rodeža (smer Lestevnica) in Gorenjih Deskel (po 
»zakanavšč«), občina sofinancira obnovo vodovoda na predmet-
nem odseku. 

Sklenili smo dopolnitev k dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije, po katerem 
imamo na razpolago predvidoma skoraj 2 milijona EUR evropskih sredstev za ure-
janje državne kolesarske ceste po dolini Soče; nosilec projekta je DRSI, trasa pa 
poteka v glavnem po naših obstoječih lokalnih cestah in javnih poteh. Skupaj z 
Občino Tolmin sedaj pripravljamo projektno nalogo za ureditev najbolj kritičnega 
odseka na relaciji Avče – Spodnji Log za skupni premostitveni objekt (brv). Pripravili smo tudi nabor potrebnih ukrepov na ce-
lotni trasi do priključka na državno cesto Solkan – Plave v Prilesju, npr. urejanje odsekov izven naselij, kolesarskih počivališč, 
sanacija asfaltne prevleke in zidov na posameznih odsekih, postavljanje usmerjevalnih in opozorilnih tabel, hkrati z označeva-
njem avtobusnih postajališč na cestiščih in drugimi ukrepi za umirjanje prometa kolesarjev skozi naselja. 

V pregled in pripombe smo prejeli predlog Elaborata – postavitev začasne prometne signalizacije za vodenje kolesarske poti, 
ki jo je izdelalo podjetje ZMAS. 

CESTNA INFRASTRUKTURA 

OSKRBA S PITNO VODO 

V zadnjih letih smo v občini največ vlagali v sistem oskrbe s pitno vodo. Že urejenim pripravam 
pitne vode z ultrafiltracijo (Lig, Prilesje, Plave, Ajba) smo sedaj dodali še pripravo pitne vode za  
Gorenje Deskle, filtracijo Avče za vodovod Kanal in Avče, Ložice, začela se je gradnja vodarne 
v Ročinju; začeli smo urejati sistem za Gorenje Polje in Anhovo, kjer sicer čakamo še izdajo 
gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo vodarne Močila, prav tako pričakujemo v kratkem 
izdajo gradbenega dovoljenja za pripravo pitne vode za Kambreško. Nadaljujemo tudi gradnjo 
vodovoda od Kala nad Kanalom proti Levpi, odsek Kal nad Kanalom – Cvetrež – Višji Dol – Hoje 
(v dolžini 2905 m) ter izgradnjo novega vodohrana v Cvetrežu kapacitete 10 m3.  
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE 

Z rastlinskimi komunalnimi čistilnimi napravami, za katere menimo, 
da so najustreznejša rešitev čiščenja odpadne komunalne vode za 
razpršena manjša naselja v občini, smo čiščenju odpadne vode v 
Čolnici pridružili sedaj še Močila ter izdelali idejno zasnovo kanali-
zacije in rastlinske komunalne čistilne naprave v Ligu.  

Nadaljujemo pripravo projektov celovite komunalne ureditve 
naselij: obnova vodovoda, gradnja kanalizacije, ki se zaključu-
je na komunalni čistilni napravi v Ročinju, Plavah in v Ligu, za 
katere v perspektivi 2014–2020 občinam niso bila na voljo 
sredstva EU, pričakujemo, da bo sofinanciranje spet omogo-
čeno v naslednji perspektivi. Komunalna ureditev Prilesja ima 
pridobljeno gradbeno dovoljenje in čaka na izvedbo.  

RAVNANJE Z ODPADKI 

Poleg zbirnega centra v Bodrežu je odprt dvakrat na teden še zbir-
ni center v Anhovem. Vsa leta skrbimo za odstranjevanje azbesta 
iz občinskih objektov in še naprej spodbujamo odstranjevanje 
azbesta iz objektov fizičnih oseb s financiranjem odvoza azbest-

cementnih odpadkov. 

Z živim srebrom onesnaženo zemljino na igrišču otroškega 
vrtca v Kanalu smo ustrezno odstranili iz našega okolja, 
oddali v predelavo ter jo nadomestili z varno in certificira-
no zemljino.  

Tri splošne, dve zobni in otroška zobna ambulanta pokrivajo 
naše potrebe. V zdravstvenem domu v Desklah ima svoj pro-
stor tudi fizioterapija, vendar se sooča s pomanjkanjem pro-
stora in ne zagotavlja izvajanja dejavnosti v skladu s sodobnimi 
standardi. Skupaj z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo 
Nova Gorica smo pripravili projekt nove fizioterapije v Desklah. 
Fizioterapija bo tako dobila pribl. 95 m2 novih prostorov.  

ZDRAVSTVO, SOCIALNO SKRBSTVO IN REKREACIJA 

Občina je uredila prostore dnevnega in medgeneracijskega 
centra v Desklah, s katerimi nadgrajujemo obstoječe pestro 
medgeneracijsko prostovoljno druženje v prostorih »Pri Tinci« 
z organizirano dejavnostjo varstva starejših pod upravljanjem 
Doma upokojencev Nova Gorica.  
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UREJANJE POKOPALIŠČ IN POSLOVILNIH VEŽIC 

Pred letom dni začeta dela urejanja komunalnih priključkov in okolice 
okrog cerkve na Gorenjem Polju skupaj z župnijo so stala, ker so v 
zaključevanju odvisna tudi od predhodno izvedenih gradbenih del za 
vežico. Za poslovilno vežico smo zaprosili za izdajo gradbenega dovo-
ljenja marca 2017, zaradi zapletov na upravni enoti, povezanih s stran-
kami v postopku, pa smo ga dobili v drugi polovici julija 2018. Sedaj 
dela nadaljujemo. Medtem smo urejali tudi uporabno dovoljenje za 
vežico v Kanalu, saj se je izkazalo, da ni bila grajena legalno. Prav tako 
smo odstranili azbestno kritino na vežici v Gorenjih Desklah in jo na-
domestili z vlaknocementno. 

KMETIJSTVO 

Namakalni sistem v Gorenjem Polju, podprt in sofinanciran s strani 
Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je zgrajen in 
na voljo uporabnikom za oskrbo pribl. 7 ha kmetijskih površin.  

KULTURA 
V Kanalu je končno urejena knjižnica v novih prostorih, v kateri si bo mogoče 
kmalu izposoditi tudi monografijo Zahodna Banjška planota skozi čas, avtoric 
doc. dr. Danile Zuljan Kumar in Mojce Perkon Kofol. Po njunih navedbah gre 
za »vsebino knjige o geografiji in botaniki, arheološki podobi, stavbarstvu 
cerkva, jezikovnih posebnostih, iz raziskovanj ljudskega izročila in o zgodovin-
skih razmerah na območju zahodne Banjške planote« in je nastala na podlagi 
prispevkov, predstavljenih na simpoziju septembra 2015 v Kanalu. S prenov-
ljenim Trgom Kontrada predstavlja knjižnica zaključeno celoto kulturnega 
središča Kanala.  

Izvajanje naložb in projektov iz proračuna v letu 2018 
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Dnevni in medgeneracijski center je na 
lokaciji bivšega Samskega doma v Des-
klah. Občina je v prenovo objekta vložila  
pribl. 400.000 €. Za opremo dnevnega 
centra je namenila 20.000 €. 

Zunanjo ureditev in urbano opremo, 
opremo medgeneracijskega centra, izo-
braževanja in usposabljanja je občina pri-
javila na javni poziv Lokalne akcijske sku-
pine (LAS) Dolina Soče, kjer pričakuje sofi-
nanciranje v višini 80 % od pribl. 64.000 €.  

V objektu se bodo prepletale različne 
dejavnosti, a z istim imenovalcem – pove-
zati življenja občanov v kakovostno, aktiv-
no, ustvarjalno, veselo in solidarno skup-

nost: novi prostori bodo namenjeni dejav-
nostim dnevnega centra za starejše, aktiv-
nostim občinskih društev in potrebam 
socialne oskrbe na domu (to je Centra za 
pomoč na domu). Osnovni cilj bo dvig 
kakovosti življenja starejših občanov in 
njihovih svojcev.  

Del objekta, ki bo namenjen dnevnemu 
varstvu, bo lahko obiskovalo do 25 upo-
rabnikov, ki jih bosta spremljali dve redno 
zaposleni in strokovno usposobljeni osebi 
za delo s starejšimi. Prve dni bodo storitve 
dnevnega varstva ljudem na voljo brez-
plačno, kasneje pa bodo uporabniki zanje 
plačevali glede na dejansko prisotnost. 

Hiša dobre volje Deskle 
V ponedeljek, 15. oktobra, sta Občina Kanal ob Soči in Dom upokojencev Nova Gorica 
slavnostno odprla vrata Dnevnega in medgeneracijskega centra Občine Kanal – Hiše 
dobre volje Deskle.  

Hiša dobre volje Deskle bo skrbela za 
dejavnosti, ki se bodo odvijale redno ob 
delavnikih med 7. in 17. uro. Do vključitve 
v program hiše so upravičene osebe, sta-
rejše od 65 let, z željo in potrebo po pre-
življanju kakovostnega, aktivnega, dobro-
voljnega časa v družbi sovrstnikov. Hiša 
dobre volje Deskle je namreč namenjena 
osebam, ki (še) ne potrebujejo celodnev-
ne, domske oskrbe, a si želijo oziroma 
potrebujejo oskrbo, pomoč in/ali družab-
ništvo le za določeno število ur dnevno. 
To pomeni, da se bodo po sproščenem in 
prijetnem preživljanju prostega časa 
dnevno vračale v topel objem svojega 
doma, svojci pa bodo tisti čas razbreme-
njeni skrbi. 

Pozitivno, veselo in aktivno okolje Hiše 
dobre volje deluje tako preventivno kot 
kurativno: uporabniki ohranjajo svoje 
psihofizične sposobnosti v odlični formi 

in se v prijetni družbi so-
vrstnikov vsakodnevno 
vsestransko krepijo ter z 
aktivacijo, druženjem, ko-
munikacijo, pozitivnim 
doživljajem in razumeva-
njem ter potrpežljivostjo 
vseh prisotnih kognitivno 
in motorično napredujejo. 
Poleg tega pa z vstopom v 
hišo razbremenijo svojce – 
svojcem hiša nudi pomem-
ben oddih od vsakodnev-
ne skrbi: medtem ko je 
uporabnik v stimulativ-
nem, ljubečem in skrbnem 
okolju, svojec brez slabe 
vesti poskrbi za svoje ži-
vljenje in obveznosti.  

Dom upokojencev Nova Gori-
ca in občinska uprava 

Fotografiji: 
Matejka Maver Pregelj 
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Revitalizacija prostora 
in uma 
Na območju LAS Dolina Soče, ki zajema 
štiri občine, in sicer Kanal ob Soči, Tol-
min, Kobarid, Bovec, poteka projekt RE-
VITUM, sofinanciran s strani Republike 
Slovenije in Evropske unije, iz Evropske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Gre za pripravo učinkovitega sistema za 
revitalizacijo kmetijskih površin, odstra-
njevanje tujerodnih vrst in spodbujanje 
naseljevanja ljudi v odročne vasi. Izdelana 
bo karta območja z vrisanimi površinami, 
ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine 
ključnega pomena, in bo osnova za siste-
matično revitalizacijo. Vsebovala bo tudi 

popise kmetij iz demografsko ogroženih 
vasi, kjer ni naslednikov. Pri izdelavi bodo 
sodelovali predstavniki krajevnih skupno-
sti (KS) in javnih strokovnih služb. Izvede-
ni bodo pilotne revitalizacije, študija iz-
vedljivosti nasada oljk, strokovna izobra-
ževanja za širšo javnost in kmetovalce. 
Namen projekta je naučiti se obvladova-
nja okolja na gospodaren način in pri tem 
upoštevati trajnostna, ekološka načela in 
zgodovino območja. 

Na območju občine Kanal ob Soči izvaja-
mo naslednje aktivnosti: 

  revitalizacijo območja občine Kanal ob 
Soči (iskanje zaraščenosti na območju 
Kala nad Kanalom in Deskel); 

 oblikovanje kataloga izobraževanj; 

 organizacijo in izvedbo izobraževanj v 
občini, ki so bila in še bodo: 

-  nabiranje in prepoznavanje zdravilnih 
rastlin v naši okolici, priprava napitkov in 
samostojnega obroka (Ročinj, 8. 9.), 

- izdelovanje naravnega mila po hladnem 
postopku (Kanal, 20. 9.), 

- izdelava mazil (Kanal, 27. 9.),  

- peka drobnega peciva (Kanal, 8. 11.), 

- pletenje volnenih nogavic (Kanal, 22. 11.), 

- kuharska delavnica (Kanal, 27. 1. 2019), 

- pletenje košar (Kanal, 13. 4. 2019), 

- poznavanje gob v naravi (terenska delav-
nica, Kanal, 12. 9. 2019). 

 tisk publikacij (knjižica receptov jedi ob-
močja LAS Dolina Soče); 

 nakup mini kombajna za oživitev poljedel-
stva na območju LAS Dolina Soče. 

Druga izobraževanja na območju LAS 
Dolina Soče so navedena v katalogu izo-
braževanj. 

Besedilo in fotografiji: Nika Testen in 
Lora Zimic Mugerli 
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Razvoj mladinskega 
turizma na območju 
LAS Dolina Soče 

V torek, 18. septembra, je Občina Kanal 
ob Soči organizirala usposabljanje na te-
mo Razvoj mladinskega turizma na ob-
močju LAS Dolina Soče v okviru projekta 
Trg Kontrada (ESRR), ki je potekalo v 
sejni sobi Občine v Kanalu. Usposabljanje 
sta vodila Mateja Gruden in dr. Andrej 
Pompe iz Brand Business šole iz Ljublja-
ne. Ponudnikom iz doline Soče sta pred-
stavila, kakšni so trendi v mladinskem 
turizmu, kdo je mladinski turist, kakšni so 
inovativni pristopi v turizmu in kako mla-
de privabiti v dolino Soče. Pregledali 
smo, kakšno ponudbo za mlade dolina že 
premore in kaj bi še lahko ponudili mla-
dim turistom. Oblikovali smo tudi pro-
gram za mlade. 

Besedilo in fotografija: Nika Testen  

V sklopu projekta so bile izvedene na-
slednje aktivnosti: 
- nakup opreme za Kontrado: stoli, oder, 

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

- izvedba napisa Trg Kontrada; 

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

- izvedba usposabljanja Razvoj mladinskega 
turizma na območju LAS Dolina Soče 
(izdelan je bil program za mlade). 

S projektnimi aktivnostmi pa smo pripo-
mogli k dosegu ciljev v projektu, kot so: 
- ustvariti urejen Trg Kontrada; 

- urediti trško jedro Kanala in prispevati k 
dodani vrednosti bogate kulturne dedišči-
ne; 

- ustvariti boljše pogoje za organizacijo 
prireditev in oglede; 

- ustvariti boljše pogoje za vključevanje 
ranljivih skupin, 

- z organizacijo prireditev ohranjati oz. iz-
boljšati stanje nesnovne kulturne dedišči-
ne; 

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

Uspešno izpeljan projekt Trg Kontrada 
Konec septembra smo uspešno izpeljali projekt Trg Kontrada, ki sta ga sofinancirali 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim v 
projektu in Krajevni skupnosti Kanal, ki je 
v projektu sodelovala kot projektni part-
ner. 

Besedilo: Nika Testen 

Foto: Damijan Simčič  
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24. avgusta 2018 se je v štiriindevetdese-
tem letu življenja poslovil veliki pesnik in 
častni občan občine Kanal ob Soči, akade-
mik Ciril Zlobec. Pesnik je bil rojen v Poni-
kvah na Krasu 4. julija 1925 v številni kmeč-
ki družini. V času 2. svetovne vojne se je 
vključil v partizansko gibanje. Po vojni je 
bil po končanem študiju slavistike zapo-
slen kot novinar in urednik na Radiu Lju-
bljana in TV Ljubljana in bil odličen preva-
jalec italijanske in srbohrvaške literature. 
Imel je več pomembnih političnih funkcij, 
med drugim je bil leta 1990 izvoljen za 
člana predsedstva Republike Slovenije. 
Trideset let je kot glavni urednik urejal 
literarno revijo Sodobnost. Živel je polno 
življenje in za seboj pustil globoke sledi.  

Ob vseh raznolikih dejavnostih, ki so 
zaznamovale njegovo življenje, pa je bil 
Ciril Zlobec predvsem pesnik. Poslovil se je 
kot zadnji od četverice avtorjev pesniške 
zbirke Pesmi štirih, zbirke, ki pomeni pre-
lomnico v razvoju slovenske poezije. Leta 
1953, ko je zbirka izšla, je slovenska poezi-
ja prešla od socialnorealistične v intimi-
zem. Pesnik Zlobec, avtor tridesetih pesni-
ških zbirk, je bil poimenovan za »pesnika 
ljubezni«. Prejel je najvišje literarno prizna-
nje v državi – Prešernovo nagrado.  

Svojo poezijo je posvečal predvsem 
ženi in svojim dragim. V življenju sta 
ga prizadeli tragični smrti obeh njego-
vih otrok, hčerke Varje in sina Jaše. 
Tudi najtežje preizkušnje pa je znal 
prenesti z vero v življenje. Tako je po 
smrti hčerke zapisal: »Razlogi za ži-
vljenje so! Celo ko je življenja v nas vse 
manj in manj.«  

Njegovo delo je zelo zaznamovalo 
občino Kanal ob Soči. Dolga leta je 
predsedoval svetu Kogojevih dnevov 
in bil s svojo vedrino in odprtostjo na 
odprtjih festivala Kogojevi dnevi ena 
najprepoznavnejših osebnosti. Zaradi nje-
govega prizadevnega dela pri vodenju 
festivala so ga svetniki občine Kanal ob 
Soči leta 2004 nagradili z nazivom častni 
občan občine Kanal ob Soči. 12. 11. 2015 sta 
s pokojnim kanalskim rojakom maestrom 
Antonom Nanutom kot zaslužna organi-
zatorja festivala prevzela red za zasluge, 
ki ga je festivalu kot najvišje državno pri-
znanje podelil predsednik Borut Pahor.  

Ciril Zlobec je z veseljem prihajal v Kanal. 
Rad se je pogovarjal z vsemi. Vedno odprt, 
prijazen in moder sogovornik bo vsem, ki 
smo ga srečevali, ostal v trajnem spominu. 
S klenostjo, večnim optimizmom, toplim 

stiskom roke je vsakdo ob njem začutil, da 
je življenje priložnost, ki jo mora izkoristiti. 
Dana nam je samo enkrat. V pesmi z naslo-
vom »Dokler se še imava« je zapisal:  

»Ah, kakšna sreča, da se še imava!« 

si vsako jutro dahneva v pozdrav. 

A trpka misel naju spreletava 

»Prej ali slej bo eden sam ostal.«  

Ustvarjal je dolgo in ustvaril veliko. Od-
šel je prvi, njegove pesmi, modre besede, 
številna dela … bodo za vedno ostala.  

Irena Hočevar Križnič  

V spomin Ginu Cesaru 
Novica o njegovi nenadni smrti je močno 

odjeknila v provinci Latina in med tistimi občani 
naše občine, ki so že obiskali slikovito mestece 
Sonnino ali pa prebivalce gostili doma. Upoko-
jeni učitelj, ki se je večkrat mudil v naši občini, 
je doživel pred nekaj leti hud in uničujoč uda-
rec, ko mu je nenadoma umrla 25-letna hčerka 
Stefania. Od takrat je vse šlo samo navzdol in 
huda žalost se je spremenila v bolezen, ki ga je 
na koncu spet združila z njo. 

 Obvestili smo našo občino in se nato z Vesno 
in Bogdanom sami odpravili na pogreb. V mislih 
in pogovoru na poti do žalujočega Sonnina se 
nam je spet odvrtela celotna zgodba s pobrate-
njem, ki pa je žal zaradi neaktivnosti naše obči-
ne zamrlo. Vendar so se naši stiki, ki so bili tudi 
prijateljski in ne samo uradni, vsa ta leta ohrani-
li. Večkrat smo bili gostje njihovega praznika 
»Festa delle torcie« (Praznik bakelj), oni so bili 
pri nas na Festivalu narodov, 100. obletnici 
Bohinjske železnice, na Skokih z mosta, prišli so 
na občinski praznik. Vedno nas je Gino Cesare 
lepo sprejel, tudi ko ni bil več župan in smo 
nekoč z mojimi sodelavci prišli na obisk k starim 
prijateljem. Ostali smo prijatelji za vedno. 

 Ko smo prispeli v žalujoči Sonnino, se je 

množica pred vhodom v središče mesta že 
zbirala za zadnje slovo od svojega ljubljenega 
župana. Pozdravili smo se s sedanjim županom 
Lucianom De Angelisom in številnimi drugimi 
znanci. Pogovarjali smo se tudi z ljudmi iz mno-
žice in kratek pogovor s fantom iz godbe na 
pihala mi je dokončno dal vedeti, da Gina Cesa-
ra ni več. Vprašal sem ga, če je bil kdaj z orkes-
trom v Kanalu. »Ne, nisem bil, saj to je bilo že 
dolgo dolgo let nazaj.« Njegove besede so me 
popolnoma zlomile. Ne, ni bilo dolgo nazaj, bilo 

je kot včeraj, ko smo na Kontradi podpisali 
pobratenje, se s kočijo peljali do Deskel, se 
sladkali ob domačem pecivu in poskušali naj-
boljše ojčno olje na svetu. Skupaj smo odšli do 
Terracine na morsko obalo, se sprehajali po 
nasadih oliv in pričakovali, da bomo v poznem 
večeru zagledali na drugem hribu prve bakle 
ponosnih pohodnikov. Čudili smo se vzklikom 
»Viva Maria!«, ki so jim sledili streli iz pušk, njim 
pa niso šli v račun pogumni skakalci s kamnite-
ga mostu in lepota naše doline. Občutek, da 
tistega lepega in brezskrbnega obdobja ni več, 
je ponovno zelo zabolel. 

 Z Ginom Cesarom je odšel del mene in del 
vseh, ki smo občino odpirali širnemu svetu. 
Niso imeli velikega bogastva in mi tudi ne, a 
vedno smo si ponudili vse in se počutili najbolj 
dobrodošle. Kdor koli od naših občanov je bil v 
Sonninu, se je počutil kot doma. V cerkvi sv. 
Petra, ki je bila premajhna za vse, so nam na-
menili mesto v prvi vrsti pri oltarju in nam s tem 
pokazali, koliko jim naše prijateljstvo pomeni. 

 Gino Cesare, italijanski prevod svoje popotni-
ške knjige posvečam tebi. Naj vsi ljudje vedo, 
da sta bila Kanal ob Soči in Sonnino nekoč veli-
ka prijatelja. In srčno upam, da bosta spet! 

 Miran Ipavec  

Poslovil se je častni občan občine Kanal ob Soči 
Ciril Zlobec 

Ciril Zlobec (4. 7. 1925 – 24. 8. 2018) 



11 

 

Knjižnica pod krošnjami 
Od 24. julija do 6. avgusta je na šolskem igrišču že osmo leto 

zapored potekala Knjižnica pod krošnjami. V njej so lahko lačni 
bralci prebirali knjige vse od 9. ure zjutraj pa do 20. ure zvečer. 
Branje knjig pa ni bila edina dejavnost, ki je v teh dveh tednih 
potekala v knjižnici. Z različnim vsakodnevnim programom je 
knjižnica pritegnila tako najmlajše kot tudi starejše občane. 

Prvi dan je potekala predstavitev knjige za otroke Lili in Luka 
odkrivata svet, ki jo je napisala in predstavila Nataša I. Novak, 
čez dan pa je vzdušje popestril DJ Vili. Naslednji dan je knjižni-
co obiskal slovenski reper Klemen Klemen, ki je akustično 
odrepal svoja najbolj znana dela. V četrtek je potekal kamiši-
baj, kar pomeni pripovedovanje zgodb ob slikah, z naslovom 
Na rdečem oblaku, kjer vinograd raste, ki ga je izvedla Nevenka 
Vrančič. Za konec tedna pa je v knjižnici igral band Joko in 
Domc s prijatelji, ki je predstavil svoj novi projekt Wadda. Po 
kratkem premoru čez konec tedna sta v ponedeljek, 30. julija, 
potekali gledališka delavnica in predstava za otroke, ki jo je 
izvajala ekipa Fuldoro. Naslednji dan so bile na sporedu glasbe-
ne delavnice, ampak so bile zaradi slabega vremena odpove-
dane. V sredo je ob 9.30 potekal jutranji program z Darinko 
Kozinc, ki je otrokom prebirala svoja dela. Naslednji dan je 
knjižnico obiskala Petra Koršič, ki je predstavila svojo pesniško 
zbirko Furlanka je dvignila krilo. V petek je knjižnico obiskalo 
precej veliko število ljudi, saj je nastopil domačin, kantavtor in 
pesnik Aleš Močnik. Za konec pa je v ponedeljek, 6. avgusta, 
knjižnico obiskal Franc Jerončič, ki je pripovedoval zgodbe iz 
časa 1. in 2. svetovne vojne, iz knjige Pravce in zgodbe med 
Idrijo in Sočo. Zahvala gre Društvu nasmejanih za izvedbo, občini 
in pokroviteljem za podporo ter obiskovalcem za obisk. 

Besedilo in fotografiji: Tinkara Vršnik 

Kino v gozdu 
Park Pečno Kanal nadaljuje z vnašanjem 

gibljivih slik pod krošnje dreves v temo in 
tišino gozda. Tako smo bili v sredo, 29. 8., 
priča četrti izvedbi dogodka Kino v gozdu, 
na katerem društvo O.Z.O.N. v tesnem 
sodelovanju z goriškim Kinoateljejem 
predstavlja sodobne slovenske filme. Le-
tos smo si lahko ogledali kratki animirani 
film Celica režiserja Dušana Kastelica ter 
celovečerni dokumentarni film Zadnji le-
deni lovci režiserjev Jureta Breceljnika in 
Rožleta Bregarja. Filma je predstavila 
Mateja Zorn iz Kinoateljeja, ki je nato vo-
dila razgovor z gostjo večera Natalijo 
Gros, producentko drugega filma in živ-
ljenjsko sopotnico Jureta Breceljnika, pre-
minulega med samim snemanjem. V zani-
mivem in ganljivem razgovoru nam je 
predstavila ozadje nastanka filma. 

Letos so številni obiskovalci začeli priha-
jati dobro uro pred mrakom. Ob zvočni 
kulisi ambientalne glasbe, ki jo je za dogo-
dek pripravil in predvajal Rok Dakskobler, 
ter tradicionalni simbolični pogostitvi par-
ka so lahko začutili utrip in magičnost goz-

da. Med projekcijo filma so zgoščeni po 
bregu naravnega amfiteatra ustvarili prav 
impresivno sceno. Bil je to en krasen 
večer, ko je Park Pečno zaživel v vsem 
svojem inspirativnem potencialu. 

Zahvala vsem navedenim akterjem do-
godka, obiskovalcem ter sofinancerju do-
godka, Občini Kanal. 

Besedilo in fotografija: Primož Kožuh 
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Skoki z mosta 2018 
Letošnja tradicionalna prireditev Skoki z 

mosta se je odvijala od 10. do 12. avgusta. V 
petek so se na obnovljeni Kontradi pred-
stavili Prifarski muzikantje, ki so privabili 
veliko število poslušalcev od vsepovsod. Z 
njimi je smelo in samozavestno zapel do-
mačin Aleks Pavlin. In celo Prifarci so bili 
navdušeni nad njegovim petjem.  

Tudi v soboto nismo mirovali, temveč 
smo se z vso resnostjo pripravljali na ne-
deljski dogodek. Na šolskem igrišču pa se 
je od 10. ure dalje odvijal Capkov memorial 
v odbojki na mivki. Sam zaključek priredi-
tve v popoldanskih urah je bil sicer otežen 
zaradi močnega naliva, a v zadovoljstvo 
vseh je bil turnir uspešno izpeljan. V večer-
nih urah je na placu poskrbel za prijetno 
vzdušje ansambel Dej še'n litro, v organi-
zaciji Bara Fontana, ki je poskrbel za živo 
muziko tudi v nedeljo.  

V nedeljo zjutraj so starodobnike, ki se 
jih letos ni zbralo prav veliko, lastniki par-
kirali kar pred občinskim poslopjem. Od 
tam so se zapeljali proti Parku Pečno in v 
enem izmed njih se je kot sovoznica zape-

ljala tudi skakalka Američanka Laura Rose 
Dauffenbach, ki je prav tistega dne praz-
novala svoj 43. rojstni dan. V parku jih je 
čakalo pravo presenečenje. Branko Žni-
darčič, predsednik društva Liški pustje, jih 
je tam pričakal s skupino, oblečeno v nje-
gove maske. Obiskovalcem je nazorno 
prikazal nastanek maske od neobdelane 
pločevine do končnega izdelka. V parku so 
bile razstavljene tudi fotografije Rafaela 
Podobnika. V poznih popoldanskih urah 
pa je bil izveden tudi glasbeni nastop Ma-
tije Bolčina.  

Dopoldan pa smo bili priča še enemu 
dogodku, in sicer teku Kanalski krog, v 
organizaciji Društva nasmejanih in TD Ka-
nal, s startom in ciljem na igrišču Osnovne 
šole Kanal. Udeležilo se ga je 27 tekačev, 
od katerih je bil najmlajši 12-letni Nik Gabri-
jelčič, najstarejši Zvonko Šulin pa je imel 
65 let. Najhitreje je krog pretekel 22-letni 
Denis Štenkler. Izmed petih deklet, ki so 
se udeležile teka, pa je bila najboljša Nata-
lija Wolny. Po končanem teku so najboljši 
prejeli medalje, prav vsi pa so bili deležni 

odličnega bograča, ki so ga pripravile čla-
nice TD Kanal.  

Na obrežju Soče je v dopoldanskih urah 
potekala tudi delavnica mladinskih skakal-
cev, in sicer s skakalnic, postavljenih 1,5 in 
4,5 m visoko nad vodo. Delavnic se je ude-
ležilo kar 17 otrok in trije med njimi so bili 
mlajši od osem let.  

Tudi na placu je bilo živo. Tam so bile 
postavljene stojnice, na katerih so bra-
njevke ponujale domače izdelke in pridel-
ke. V ulici za cerkvijo pa so se izvajale 
ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle.  

Sonce je močno pripekalo, bil je čudovit 
poletni dan. Bližala se je četrta ura popol-
dan, ko naj bi se začeli pravi skoki. Sandi 
Škvarč je napovedal začetek. Najprej smo 
lahko slišali uvodna govora predsednika 
TD Branka Dolenca ter župana Andreja 
Maffija, sledila je predstavitev nove ekipe 
odbojkarjev Salonita Kanal. Zatem so se 
pomerili najmlajši, kategorija do 8 let, na 
1,5-metrski skakalnici: trije udeleženci, dve 
deklici, Amadeja Bole iz Doblarja, ki je za-
sedla 2. mesto, in Eva Karničnik iz Maribo-
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ra, ki je bila tretja, ter deček Ian Murovec 
Hvalica, ki mu je pripadlo 1. mesto. Sledila 
je kategorija K11. Tudi tu so bili trije udele-
ženci. Prvo mesto je zasedla domačinka iz 
Ročinja Lea Bavdaž, drugi je bil domačin iz 
Kanala Maj Mugerli in tretja Zoja Klemenc 
iz Žabnice. V kategoriji K17 je sodelovalo 11 
mladih, od teh en par dvojčkov, Brina in 
Blaž Buzeti, in eni trojčki, Nuša, Kati in 
Luka Ambrožič, ki so se pomerili na 4,5- 
-metrski skakalnici. Prvouvrščena Nuša 
Ambrožič in Toni Klemenc sta dosegla 
enako število točk. Tretje mesto je pripa-
dlo Kati Ambrožič, nehvaležno četrto pa 
je pripadlo njunemu bratu Luki Ambroži-
ču. Skakali so še Žiga Golob, Elvira Jime-
nez, Nace Bole in domačin Kevin Pavlin.  

Vzdušje je bilo pravo in še se je stopnje-
valo. Skakalci z mostu so bili že pripravlje-
ni. Letos se jih je zbralo 15, dve ženski: 
Američanka in Ukrajinka, ter 13 moških: 
Poljak, pet Srbov ter sedem Slovencev. 
Najprej met nageljnov v prekrasno Sočo 
za srečo. Potapljači v vodi so bili tudi že 

pripravljeni. Najprej skoki na noge, prijav-
ljenih je bilo sedem skakalcev. 1. mesto je 
osvojil Klemen Cizelj, drugi je bil najmlajši 
udeleženec, šestnajstletni domačin Do-
men Gabrijelčič, in tretji Tomi Klemenc. 
Na noge so skočili še Nenad Radenkoski, 
Nenad Miljojković, Oleksandra Gon-
charuk, Jernej Rus in Mateusz Sycz. V sko-
kih na glavo je prvo mesto pripadlo Marku 
Pavloviću, drugo Stefanu Jevtiču in tretje 
Goranu Božiču ter Nejcu Seretinku, ki sta 
dosegla enako število točk. Četrto mesto 
je pripadlo Jerneju Rusu. V figurativnih 
skokih, ki so za občinstvo najatraktivnejši 
in strah vzbujajoči, pa se je pomerilo šest 
skakalcev: Marko Pavlović, ki je zasedel 
prvo mesto, Aleš Karničnik z drugim 
mestom, na tretje mesto pa se je uvrstila 
Američanka Laura Rose Dauffenbach. Fi-
gurativne skoke so izvedli še Tomi Kle-
menc, Ilija Marović in Nejc Seretinek. 
Vsem skakalcem »kapo dol«! 

Za skakalce kot tudi sodnike, pokrovite-
lje, donatorje in druge goste je organiza-

tor prireditve pripravil sprejem v gotski 
kleti, ki jo vsako leto enkratno okrasi Tanja 
Pavlin. Na placu je bilo zelo živahno ob 
zvokih žive glasbe, najmlajši pa so s svoji-
mi starši pohiteli na šolsko igrišče, kjer je 
ansambel Čuki pripravil pravi otroški živ-
žav. Sledila sta še razglasitev rezultatov 
ter podelitev priznanj vsem skakalcem, 
medalje in pokale pa so prejeli le najboljši. 
In prireditev je bila zaokrožena z zabavo 
in plesom ob zvokih ansambla Čuki.  

Prireditev je uspela, skakalci so izvedli 
sijajne skoke, ob katerih so uživali vsi obi-
skovalci, potapljači so poskrbeli za var-
nost v vodi, otroci so bili navdušeni nad 
živžavom in plesalci so se naplesali. Iskre-
na zahvala gre vsem pokroviteljem in do-
natorjem, brez katerih prireditve ne bi 
mogli izpeljati. Hvala tudi vsem posame-
znikom, ki so kakor koli pripomogli k iz-
vedbi prireditve. 

Besedilo: Klelija Dolenc 

Fotografije: Borut Jurca in Martina Pavšič  

Dan odprtih vrat v Parku Pečno 
V nedeljo, 12. avgusta, na dan odprtih vrat Parka Pečno, 

smo utrip parka obogatili s predstavitvijo delavnice Bran-
ka Žnidarčiča in Liških pustov, fotografsko razstavo moj-
stra fotografije Rafaela Podobnika ter glasbenim nasto-
pom novogoriškega kantavtorja Matije Bolčina. Hvala 
vsem obiskovalcem, ki ste si vzeli čas in izkazali zanimanje 
za park ter seveda še posebej: Branku Žnidarčiču in njego-
vi močno prizadevni ekipi; Rafaelu Podobniku za razstavo, 
prisotnost na dogodku ter njegov skrivni projekt za park 
in Matiji Bolčina za krasen koncert, ki pomirja vznemirjene 
duše, in na koncu Občini Kanal za finančno podporo pro-
jektu. 

Besedilo in fotografija: Primož Kožuh 
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Letos se je v nedeljo, 9. septembra, 
zbralo v marijaceljskem svetišču veliko 
domačinov, pa tudi romarjev iz cele Slove-
nije. Shod je bil še posebej svečan, saj je 
koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak blago-
slovil nove oltarne prte, ki so jih sklekljali 

klekljarice in klekljarji iz Slovenije in kle-
kljar iz Zagreba, tako je projekt postal 
mednaroden. Ideja za klekljanje oltarnih 
prtov se je porodila Vidi Humar, ki je sode-
lovala že pri ustvarjanju čipk za prte v 
Strunjanu, na Sveti Gori in drugod. Za ol-

Marijaceljski kolački na oltarnih prtih v cerkvi 
Marijino Celje 
Marijino Celje, romarsko svetišče nad Ligom, s svojim mirom in razgledi, ki se pred 
cerkvijo odpirajo daleč v Benečijo, vse do Tržaškega zaliva, Alp s Triglavom …, vsakega 
obiskovalca prevzame. Na prvo nedeljo po 8. septembru, prazniku Marijinega rojstva, 
se v spomin na dan postavitve Marijinega kipa v oltar praznuje na Marijinem Celju naj-
večji cerkveni praznik, ki mu domačini pravijo odpustek.  

tarne prte v cerkvi Marija Cel je gospa 
Vida Humar za iztočnico izbrala motiv 
tradicionalnega marijaceljskega kolača. K 
sodelovanju je povabila klekljarice in kle-
kljarje daleč naokrog. Na začetku je bil 
odziv majhen, a bolj ko se je bližal praznik 
odpustek, več čipk je prihajalo. 

224 izdelovalcev iz 60 krajev je ustvarilo 
kar 430 čipk. Šivilji Andra Jereb s pomo-
čjo moža Ivana in Nada Klemenčič sta 
čipke všili v pet oltarnih prtov. Čez 52 
metrov čipk s podobo marijaceljskega 
kolačka zdaj krasi oltarje v Marijinem sve-
tišču. Veliko ur dela so opravile tudi likari-
ce. Vsi so delali prostovoljno. Čeprav je 
Lig majhen kraj, so domačini pripravili 
slovesnost, ki je veliki kraji ne zmorejo. 

Sveta maša, pri kateri je maševal kopr-
ski škof ob somaševanju šestih duhovni-
kov, je bila hkrati ponovitev srebrne sve-
te maše domačega župnika Aleša Rupni-
ka, ki je bil nad idejo ustvarjanja oltarnih 
prtov že na začetku navdušen. Popoldne 
so praznik v božjepotni cerkvi nadaljevali 
z dobrodelnim koncertom duhovniškega 
okteta Oremus, katerega član je bil v času 
študija kanalski župnik. 

Ob tej priložnosti je Turistično društvo 
Kolovrat Lig izdalo brošuro, poimenova-
no Od marijaceljskega kolača do čipke. 
Domačinka Adrijana Velušček je v njej 
zapisala: »Letošnja nova pridobitev, oltar-
ni prti z idrijsko čipko, ki so delo pridnih 
rok, naj bodo nadaljevanje skrbi za lepoto, 
spomin na prednike, zahvala ter slava in 
čast marijaceljski gospe.«  

Irena Hočevar Križnič  Pobudnica za čipke na oltarnih prtih se je zahvalila vsem sodelujočim. Foto: Gabrijel Humar  

Hostel Darja doniral 
šotore za otroke 

V Hostlu Darja je sedež našega izobraže-
valnega društva. Tam se vedno kaj zanimi-
vega dogaja, še posebej ko pridejo gostje. 
Tokrat so pustili nekaj še uporabnih šoto-
rov, ki so jih Hostel Darja in Sobe pri Groz-

du iz Ročinja podarili Materinskemu domu 
Solkan za otroke in mame. Najprej smo 
šotor hoteli postaviti. Otroci niso razumeli 
in so se igrali, po domače – nagajali. Tako 
kot vsi otroci, ki jim je vse zabava. No, po 
nekaj mukah je šotor stal in vzkliki navdu-

šenih otrok so se razlegli po okolici. Kak-
šno veselje, tekanje, prerivanje, lovljenje 
skozi stene. Eh, naj uživajo in hvala Darji 
za donacijo. 

Silva Požlep  

Dan igrač 
V oktobru se obeležu-

je teden otroka. Ob tej 
priložnosti smo taborni-
ki rodu Odporne želve 
pozvali otroke, da nare-
dijo prepih v omarah in 
prinesejo rabljene igra-
če, ki so željne igre z 
novimi radovedneži, na 
naše stojnice in jih izme-
njajo. Veseli smo, da je 
dogodek uspel, saj je 
veliko igrač dobilo nove 
lastnike.  
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Oratorij Kanal 2018 
Že tradicionalno se po središču Kanala 
zadnji teden meseca avgusta razlega 
otroški smeh, ki prihaja z župnijskega 
vrta. Mnogo se nas je spraševalo, čemu 
ves ta hrup, in z veseljem smo opazovali 
več kot sedemdeset otrok in mladih, ki so 
v druženju drug z drugim in Bogom preži-
veli pet čudovitih počitniških dni.  

Kaj sploh je oratorij? Je prostočasno 
dogajanje, namenjeno predvsem mladini, 
ki navadno traja nekaj dni. Je pa tudi veli-
ko več. Animatorji ob zgledu izbrane ose-
be (navadno svetnika) otroke skozi igre, 
druženje, delavnice … vzgajajo in jim sku-
šajo približati pomembne krščanske vre-
dnote. Vsak dan se srečujejo z zapletenimi 
vprašanji in skupaj lažje pridejo do odgo-
vorov, ki jih vedno iščejo v zgledu nava-
dno svetnika. Letos so se za pomoč obra-
čali h Chiari Petrillo po oratorijskem pro-
gramu, ki ga je pripravila sestra Rebeka. 
Pogovori o drugačnosti med nami, po-
membnih življenjskih odločitvah, o straho-
vih, reševanju prepirov niso pogosti med 
otroki in so za animatorje včasih trd oreh, 
a se skoznje oboji učijo.  

Brez zavzetega dela animatorjev ne gre.  
Animatorska ekipa skupaj z župnikom 

Alešem Rupnikom vsako leto pripravi 
katehezo ter razlago evangeljskega od-
lomka, delo po skupinah, pestre delavni-
ce, igre, enodnevno romanje, nogometni 
turnir, četrtkov celodnevni program z 
možnostjo prenočitve, pestre prostoča-
sne aktivnosti, a iz leta v leto program 
nadgrajujejo, prav tako pa tudi oratorijski 
prostor. Letos so dodali še več kotičkov, 
nove delavnice, romanje pa je potekalo do 
kapelice proti Ligu.  

Koliko ur dela, skrbi, organizacije je po-
trebnih, da oratorij gladko poteka, se go-

tovo najbolje zaveda Peter Nanut, voditelj 
animatorske ekipe. »V veselje mi je bilo že 
drugo leto pridobivati nove izkušnje pri 
organiziranju in izvedbi tedna za otroke, 
imenovanega oratorij. Rad bi se zahvalil 
vsem, ki ste na kakršen koli način doprinesli 
k popolnejši izvedbi le-tega, vam udeleženci 
pa za lep doživet teden.« Največje priznanje 
za delo so gotovo nasmejani obrazi otrok 
in pohvale, ki dežujejo z vseh strani. Tudi 
župan občine Andrej Maffi si je prišel ogle-
dat dogajanje in pohvalil delo mladih. 

Se vidimo prihodnje leto! 

Irena Hočevar Križnič  

Na oratoriju se je zbralo več kot sedemdeset otrok in mladih. Foto: Nejc Markič  
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Čistimo zadnjič, 
ozaveščamo za vedno 
V soboto, 15. septembra, je tudi v občini 
Kanal ob Soči potekala vsesvetovna čistil-
na akcija, pri nas poimenovana Očistimo 
Slovenijo, ŠE ZADNJIČ. Potek aktivnosti je 
v naši občini koordiniralo društvo EKO 
Anhovo in dolina Soče.  

Odziv na akcijo je bil presenetljivo dober, 
predvsem po vaseh, kjer so se ljudje mno-
žično odzvali povabilu. Čistili smo razprše-
ne odpadke ob cestah, urejali ekološke 
otoke in pregledovali divja odlagališča v 
okolici. Pobrane odpadke smo ločili in na-
polnili ustrezne zabojnike. V akcijo so se 
vključili tudi obe osnovni šoli, gasilci PGD 
Kanal in Občina Kanal ob Soči, ki je poskr-
bela za malico. Vse tiste, ki pa se akcije niso 
udeležili, vabimo, naj prispevajo vsak svoj 
delež k urejenosti domačega kraja na kakr-
šen koli način. 

Udeleženec akcije je zapisal: »Zasledil 
sem, da je bil cilj, da bi se sobotne čistilne 
akcije udeležilo vsaj 5 % Zemljanov. V Škala-
bonu (Kidričeva cesta 11–15) smo ta odsto-
tek krepko presegli, saj nas je bilo na čišče-
nju kar 70 %. Pobrali smo odpadke ob glavni 
cesti od jezu Ajba do bencinske črpalke v 
Kanalu (tudi veliko dostopnih brežin pod 
omenjeno cesto) in očistili potok Majda od 
hiše Ajba 25 do izliva v Sočo. Nabrali smo 
osem vreč smeti in nekaj kosovnih odpad-
kov.« 

Predsednik društva O.Z.O.N. Primož Ko-
žuh pa je po akciji razmišljal: »Vsak dan 
puščamo sledi, naj to ne bodo le smeti.«  

Bojan Marinič, koordinator akcije 

Člani društva EKO Anhovo in dolina Soče. Foto: arhiv društva  V Škalabonu so sodelovali skoraj vsi krajani. Foto: Vanja Gabrijelčič  

Udeleženci akcije v Levpi. Foto: arhiv KS Levpa  

Odpadke ob cesti proti Ligu so čistili krajani Pečna. Foto: Ivan Križnič  
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Odprtje vodovoda 
Vrhavč in Okroglo 

22. septembra je na Vrhavču potekalo 
slovesno odprtje vodovoda Vrhavč in 
Okroglo. Odprtja se je kljub burji in bolj 
slabemu vremenu udeležilo precejšnje 
število ljudi, tudi mladih in študentov, ki 
so bili v tistem času na obisku v domačih 
krajih. Vse navzoče je pozdravila in v ime-
nu krajanov zaželela dobrodošlico pred-
stavnikom krajevne skupnosti, predstavni-
kom izvajalcev del vodovoda Kal nad Ka-
nalom in predstavnikom Občine Kanal ob 
Soči domačinka Darja Rijavec: »Vrhavč in 
Okroglo je v začetku enaindvajsetega stole-
tja dobil vodo iz vodovoda. Naši predniki, 
naši starši, nonoti, so tu nekoč delali šterne, 
none so vodo zajemale v kible, vedra, in jo 
nosile v hiše. Potem ko je petrolejko zame-
njala žarnica, so deževnico s pomočjo hidro-
forjev speljali v naše domove. Tista iz vodo-
voda pa je šele nedavno pritekla iz naših 
pip. In hvaležni smo zanjo.« V letu 6457 so 
vodo iz vodovoda pridobili prebivalci za-
selka Murovci, pred letom in pol Bahovi-
šče, Hodinšče ter Pertovti in šele pred 
kratkim krajani Okroglega. S skupnim od-
prtjem so želeli tudi simbolično zajeti po-
vezanost raztresenih zaselkov Banjške 
planote na obrobju kanalske občine. Zbra-
ne je pozdravil in nagovoril župan Andrej 
Maffi. Povedal je, da bodo dela potekala 
naprej tako, da bodo vsa gospodinjstva na 
območju dobila vodo, povezava preko 

Cvetreža pa jo bo pripeljala tudi do zasel-
ka Hoje in naprej na Levpsko. Po pozdravu 
prisotnim s strani predsednika Krajevne 
skupnosti Kal nad Kanalom Radovana Ko-
njedica je imel zahvalni govor svetnik iz 
Kala nad Kanalom Bruno Colavini, ki je 
med najbolj zaslužnimi za pridobitev v 
tamkajšnji skupnosti. Zahvalil se je vsem 
svetnikom in županu, poveljniku civilne 
zaščite Dušanu Petrevčiču za hidrantne 
omarice in priključek ter vsem domači-
nom, predvsem Pertovtovim Ljubici in 

Aleksandru Humar za prostor in intenziv-
no dvodnevno delo. Sledil je prerez traku 
v rokah predsednika krajevne skupnosti in 
svetnika, s pladnja v rokah Matije Vidmar-
ja je škarje vzel najstarejši krajan Pertov-
ške vasi Danilo Humar in skupaj z župa-
nom prerezal trak. Uradni del se je zaklju-
čil ob zvokih harmonikarja Mira Rijavca in 
s pesmijo vseh prisotnih, Ljubica Humar 
pa je natočila vodo iz hidranta, s katero so 
tudi simbolično nazdravili.  

Mojca Perkon Kofol 

Foto: Mitja Stanič  

Jesenska razstava v kanalskem 
Parku Pečno 

Ko ob jesenskem enakonočju noč napol pogloda dan, vsako 
leto v Parku Pečno predstavljamo likovne ustvarjalce. Letos sta 
to Peter Mignozzi, diplomant beneške Akademije lepih umetno-
sti iz Potravnega, in Matej Avbar, diplomant ljubljanske Šole za 
risanje in slikanje iz Ajdovščine. Pod naslovom Glodanje v krogu 
sta ob strugi hudournika postavila od mravelj naglodane kolobar-
je odmrlega drevesa in z njimi ponazorila čas, ki je sestavljen iz 
zaključenih trenutkov ali ciklov in vsak zase nosi svojo zgodbo, 
kakor vsak kolobar riše svojo risbo. Kot valovanje vode, ob kateri 
stoji, in valovanje zvoka, ki ga proizvede zvon na samem začetku, 
sklenjen niz kolobarjev predstavlja življenje, ki je minljivo, kakor 
sama postavitev ali drevo, iz katerega je nastala. Drugi del razsta-
ve je v galeriji Razglednica, ki jo je Peter Mignozzi spremenil v 
intimen meditativen prostor. Stene prostora je odel v več kot 
1500 prostoročno izrisanih risb, ki so nastajale ob jutranji kavi v 
minulem letu. Vsaka drugačna predstavljajo trenutke zaključene-
ga cikla. Navdihujoč glasbeni nastop je v zvočni obliki ponazarjal 
temo razstave. Znotraj kroga, ki ga je s tibetanskim zvonom obli-
koval Matej, ter ob pulzirajočem ritmu potrkavanja Petra je Boš-
tjan Podgornik z zvokom kabrce izrisoval risbo trenutka. Avtorja 
razstave sta ob zaključku svoje delo v besedi predstavila v iskri-
vem pogovoru, ki ga je vodil Gregor Maver. 

Iskrena zahvala vsem štirim akterjem dogodka, ki so skupaj z 
obiskovalci izrisali krasno sliko trenutka tega parka. Na koncu 
zahvala tudi vinskemu pokrovitelju dogodkov v parku, vinski kleti 
Vidmar iz Preserja, KS Kanal za ozvočenje ter Občini Kanal za sofi-
nanciranje dogodka. 

Primož Kožuh  
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Ideja za razstavo je vzniknila spontano, 
z željo, da se v kraju polepšajo zapuščena 
okna. Sčasoma je ideja prerasla v velik 
projekt, postala je rezultat sodelovanja, 
pripravljenosti in ljubezni do kraja velike-
ga števila občanov. »V januarju sem naslo-
vila pismo Krajevni skupnosti Kanal z idejo, 
da bi se lahko uredila opuščena okna v sa-
mem središču Kanala s postavitvijo razsta-
ve, na kateri bi se lahko kaj postavilo na 
ogled. Nekaj, kar v Kanalu že obstaja, kot 
so na primer punčke za Unicef, keramika, 
slike, rokodelski izdelki društev … S tem bi 
uredili zapuščena okna, naredili nekaj do-
brega, koristnega tako za kraj kot za ljudi, 
nas in tiste, ki kraj obiščejo ali se skozenj 
peljejo,« je povedala idejna vodja razstave 
in njena koordinatorka Alenka Gololičič, ki 
živi v Gorenji vasi. 

Na seji sveta krajevne skupnosti je bila 
ideja o razstavi enoglasno sprejeta. K so-
delovanju so pristopili Društvo upokojen-
cev Kanal, Društvo upokojencev Deskle - 
Anhovo, Klub keramikov Kanal, Turistič-
no društvo Kanal ob Soči, Likovna skupi-
na Svetloba Deskle in Medgeneracijski 
center Pri Tinci iz Deskel. Iz predstavni-
kov društev se je organiziral iniciativni 
odbor v sestavi: koordinatorka in idejna 
vodja Alenka Gololičič, člani Borut Jurca, 

Branko Dolenc, Sonja Kralj, Franc Komac, 
Darja Žorž, Vanda Colja, Mirjam Moren-
čič, Helena Stanič in Ivan Križnič.  

»Prvo in najpomembnejše delo iniciativ-
nega odbora je bilo pridobiti okna za raz-
stavo. Tu gre velika zahvala Sonji Kralj, ki je 
s svojim pristopom znala navdušiti krajane, 
da so tako številno pristopili k akciji,« je 
izpostavila Alenka Gololičič. »Pridobilo se 
je okrog 70 razstavnih mest. Pri tem pa gre 
velika zahvala predvsem pripravljenosti 
lastnikov poseljenih hiš, da oddajo v ta na-
men okna, ne samo svojim sokrajanom, pač 
pa tudi Deskljanom, Ročinjcem, Ložanom ... 
V svojo hišo so sprejeli in odstopili delček 
svojega prostora in miru postavljavcem in 
razstavljavcem za celo poletje. Brez njihove 
pripravljenosti ne bi bilo razstave v takem 
obsegu in prav njim gre velika zahvala.«  

V marcu je bil izdan javni poziv k sodelo-
vanju na razstavi, vabili so vse zainteresi-
rane rokodelce kanalske občine, ki kakor 
koli ustvarjajo sami ali pod okriljem druš-
tev. Prijavilo se jih je okoli 60, poleg teh 
tudi obe osnovni šoli in vrtca Kanal in Des-
kle. Za načrt postavitve razstave so zapro-
sili za pomoč restavratorko Kristino Blažič 
Stegel, domačinko, ki je kot tehnična 
vodja razstave s svojo strokovnostjo, srč-
nostjo in zagnanostjo razstavo umestila v 

Kraj odprl svoje srce in pustil odtis Kanalskega 
s potjo moči ustvarjalnih ljudi 
Kanalska okna je to poletje krasila poulična razstava rokodelskih del, poimenovana 
Odtis Kanalskega, Pot moči ustvarjalnih ljudi. Razstava v obliki spirale, ki spominja na 
polžjo hišico in prstni odtis, ima začetek ob vstopu na Kontrado in zaključek pri fonta-
ni. Na njej smo občudovali slikarska dela, ilustracije, kipe, keramiko, čipke, kvačke, 
otroške izdelke, izdelke iz naravnih materialov in še marsikaj. Okrog 500 predmetov 
80 razstavljavcev na 60 razstavnih mestih. Razstava je odprtje doživela 6. julija, na 
ogled je bila do 21. septembra.  

prostor.  
Prijavljena dela je bilo najprej treba evi-

denčno natančno voditi, nato pa jih smi-
selno razvrstiti glede na velikost razstav-
nega prostora in vsebinsko sporočilo ter 
postavitev estetsko umestiti glede na 
lokacijo oken in potek poti razstave. Pri-
pravili so makete ulic na večjih ploščah iz 
stiropora, označevali lokacije oken in raz-
vrščali fotografije del. V drugi fazi so na 
Kontradi številna rokodelska dela zbirali 
in označevali. »Lahko rečemo, da je bilo 
postavljanje zahtevno. To pa zaradi različ-
nosti razstavnih prostorov, ogromnega 
števila del in, vsaj meni, ki tega nisem vaje-
na, dela z ljudmi. Želeli smo ujeti celoto, 
zato smo poenotili ozadje in pot označili z 
zemljevidi. Predmete smo izbirali po ob-
čutku, videzu in pomenu. Pomešali smo jih 
med seboj in s tem nezavedno iz posame-
znikov zgradili skupnost. Z vsakim posla-
nim delom se je strmo dvigala kakovost, 
zato smo postavljavci čutili veliko odgo-
vornost do izvedbe.«  

Pri iskanju pokroviteljev za razstavo so 
se takoj odzvali in nesebično priskočili na 
pomoč Inde, Salonit Anhovo, d.o.o., in 
Plastik SI, d.o.o., treba je bilo izdelati 
betonske podstavke za stojala in lesene 
okvirje. Krajevna skupnost Kanal je fi-
nančno podprla vso nabavo materialov. 
Turistično informacijski center Kanal je 
pomagal pri vsaki nuji, na primer pri obja-
vah, pozivih, tisku. »Vsa dela za razstavo 
so bila opravljena brezplačno, groba ocena 
je več kot 1000 delovnih ur,« je povedala 
Alenka Gololičič. Pri čiščenju zapuščenih 
oken in pripravi okvirjev za razstavo so 
sodelovali Ročinjci, Kanalci, Deskljani in 

Avtorica: Anja Držanič  
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vaščani iz skoraj vseh okoliških vasi. Iz 
platna so na mero izrezale in zašile ozadja 
Anka Lokar iz Morskega in Marija Sivec iz 
Sužida s pomočnicami. 

Celotno delo v zvezi z razstavo je trajalo 
dva meseca, gonilna sila pri njenem po-
stavljanju so bili Kristina Blažič Stegel in 
Iztok Kolenc, Borut Jurca, Franc Komac, 
Sonja Kralj, Alenka Gololičič, Anja Držanič 
n Mojca Perkon Kofol ter številni posame-
zniki, več kot 30 občanov, ki so pripomo-
gli, da se je z njihovo pomočjo in podporo 
delo pripeljalo do konca.  

V poulični razstavi je bilo mogoče zazna-
ti izrazito noto medgeneracijskega preple-
tanja in sodelovanja. Izdelkom so pustile 
svoj odtis roke vseh generacij, od dvolet-
nika do devetdesetletnika, po drugi strani 
pa je možno zaznati vzajemno sodelova-
nje, pomoč in povezanost občanov. Za 
zadnje gredo zasluge nedvomno vsem, 
predvsem pa Alenki Gololičič, saj je s svoji-
mi izkušnjami in načinom dela poskrbela, 
da je razstava, ki je nastajala postopoma 
in sčasoma prerasla v precej velik projekt, 
celostno postavljena, občudovana in v 
veliko zadovoljstvo.  

»S to razstavo seveda nismo imeli name-
na tekmovati z velikimi, temveč smo iskali 
kreativnost in ljubezen nas vseh do življenja 
tu in zdaj. Mislim, da nam je uspelo pokaza-
ti, da je lahko prav vsak član skupnosti tudi 
njen oblikovalec – soavtor, sooblikovalec 
našega prostora. Vsak od vas, razstavljav-
cev, je na svoj način pretopil ljubezen do 
kraja v kreativnost. Mi smo to samo posta-
vili na ogled. Skupaj lahko trdimo, da je to 
razstava kanalskega okrožja. Svoj dom vidi-
mo živ, kreativen, domač, topel in prepro-
sto lep. V prvi vrsti smo to razstavo postavi-
li za nas krajane – občane. Gonilo razstave 
sta bili res ljubezen do kraja in izjemna kre-
ativnost ljudi. V tem je naša razstava dru-
gačna od drugih,« je ob odprtju razstave 
povedala Kristina Blažič Stegel, ki ji gredo 
nedvomno vse zasluge za zahtevno posta-
vitev razstave.  

»Logo in ime za razstavo sta nastala 
spontano med začetnim načrtovanjem raz-
stave. Ko smo skicirali pot, smo ugotovili, 
da poteka spiralno, kot nekakšna polžja 
hišica. V današnjem času, ko vsi hitimo in 
tečemo skozi vsakdan, potrebujemo stvari, 
ki nas upočasnijo, in ta pot je tukaj za nas 

tudi zato, da se upočasnimo, umirimo in se 
po polžje sprehodimo skozi Kanal ter si 
ogledamo, na kakšne načine lahko pustimo 
odtis (na tem svetu). Vsako delo namreč 
pusti sled na materialu, kjer se ustvari od-
tis, in prav to smo z imenom ter znakom 
hoteli poudariti,« je povedala ilustratorka, 
avtorica slikovnega znaka poti, oblikova-
nja letakov, transparentov, besedila in 
zemljevida Anja Držanič iz Ljubljane, ki čez 
konce tedna živi v Kanalu. »Sčasoma pa je 
ta odtis avtorjev na material prerasel v več 
kot to, celoten projekt je namreč pustil 
odtis v nas vseh sodelujočih in tudi na obi-
skovalcih.«  

Z razstavo se je pokazalo, da na podro-
čju kulture tako ali drugače kreativno in 
ustvarjalno ustvarjajo številni prebivalci 
občine. Izkazalo se je tudi, kot je zapisala 
v knjigo vtisov obiskovalka iz Nemčije: 
»S to krasno rokodelsko razstavo niste od-
prli samo oken, ampak ste odprli tudi svoja 
srca.« Za v prihodnje obstajajo želje, da bi 
se vključilo še več mladih in skritih umetni-
ških duš. 

Besedilo: Mojca Perkon Kofol 

Foto: Borut Jurca  
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V belgijski prestolnici predstavili 
izročilo Banjške planote 
in Posočja 
Na povabilo evropskega poslanca Lojzeta Peterleta so fol-
klorniki iz Folklorne skupine Kal nad Kanalom in ljudske 
pevke Korenine KD podeželskih žena Gornjega Posočja obi-
skali Bruselj in bili gostje v evropskem parlamentu. 

stare viže godcev Nikoli mlajši. Z vriskom 
so plesali in prepevali domovini Sloveniji 
za rojstni dan, prestolnici združene Evro-
pe pa predstavili slovensko ljudsko izroči-
lo z Banjške planote in Posočja. 

Člani Folklorne skupine Kal nad Kana-
lom se iskreno zahvaljujejo za pokrovitelj-
ska in donatorska sredstva, ki so jih za 
gostovanje namenili Občina Kanal ob 
Soči, podjetje Salonit Anhovo, Agrarna 
skupnost Kal nad Kanalom, Krajevna 
skupnost Kal nad Kanalom in podjetje 
Soške elektrarne Nova Gorica. 

Mojca Perkon Kofol 

Na, kot pravijo, nepozabno gostovanje 
so odšli z rekom »Pejmo božji men skuz 
božji pamuč« na predzadnji petek v juniju. 
Pozno zvečer so se z avtobusom podali 
preko Italije, Avstrije, Nemčije, Nizozem-
ske, Francije, Luksemburga in Belgije, kjer 
so si ogledali številne znamenitosti, med 
drugim tudi stolnico Notre-Dam in spome-
nik Atomium ter noge pomočili v Severno 
morje. 

V nedeljo pred dnevom državnosti so 
obiskali Slovenski pastoralni center v 
Bruslju in sodelovali pri bogoslužju. Tam-
kajšnji župnik dr. Zvone Štrubelj je darova-
no mašo naslovil »šopek domovini Slove-
niji«. Pri pridigi je vzel v roke kitaro s pova-
bilom zbranim, ki so navdušeno skupaj 
prepevali pesmi o lepotah dežele pod 
Triglavom. Po bogoslužju je sledilo prijet-
no druženje s tam bivajočimi Slovenci. Z 
Andrejem Černigojem, asistentom 
gospoda Peterleta, tudi vodičem celotne-
ga potovanja, pa so si ogledali Hišo evrop-
ske zgodovine, Evropski svet, sodišče za 
človekove pravice in obiskali Evropski 
parlament v Strasbourgu.  

Na dan državnosti, 25. junija, so v Evrop-
skem parlamentu v Bruslju prepevali in 

plesali. Z zani-
manjem so 
prisluhnili Loj-
zetu Peterletu, 
ki je nekaj po-
vedal o delo-
vanju evrop-
skih institucij, 
in se z njim družili z veselo pesmijo ob 
vižah njegovih orglic. 

Prireditev ob dnevu državnosti je pote-
kala pri znamenitem bruseljskem Manne-
kenu Pisu, dečku, ki lula. Tega so letos že 
petič oblekli v slovensko narodno nošo, 
prvič je bil tako oblečen leta 2004, dan 
pred vstopom Slovenije v EU. Do brona-
stega fantka so se sprehodili v sprevodu, 
preko glavnega mestnega trga, napravlje-
ni v tahmašne gvante. Na slovesnosti, ki 
se je začela s slovensko himno, nadaljeva-
la pa z evropsko, so zbrane nagovorili 
slovenski veleposlanik dr. Rado Genorio, 
evropski poslanec Lojze Peterle ter pred-
stavniki mesta Bruselj. Sledil je pozdravni 
nagovor predstavnice obeh skupin, Fol-
klorne skupine Kal nad Kanalom in ljud-
skih pevk Korenine, Darje Rijavec, nakar 
so zadonele posoška ljudska pesem in 



21 

 

Na mednarodnem 
folklornem festivalu 
v Italiji 

Kalski folklorniki so se letos konec avgu-
sta udeležili 48. festivala Mondiale del 
Folklore v Gorici, mednarodnega CIOFF- 
-ovega festivala, ki se je zaključil s 53. pa-
rado 26. avgusta. Festivala se z velikim 
veseljem udeležujejo, tokrat že petič. Vsa-
ko leto jih soustvarjalci kulturnega pro-
grama povabijo tudi zaradi njihovih lepih 
noš. Ulice za časa festivala gostijo različne 
kulture in postanejo velik praznik. Sous-
tvarjalci, ki prihajajo z vseh celin, se na 
sprevodu predstavljajo s svojimi nošami, 
plesi, barvami in zvoki iz svojih držav, brez 
misli na politične, geografske, verske, 
jezikovne in ideološke meje.  

Praznik narave 
Visoke temperature v dolini so avgu-

stovsko nedeljo privabile kar veliko števi-
lo ljudi na Lokve. Vzdušje je bilo tam pri-
jetno. Ljudje so se sprehajali po svežem 
zraku med stojnicami in zraven tudi voha-
li, kako diši golaž iz raznih kotlov. Ta je 
res taprav, če se kuha dolgo, počasi in v 
kotliču na odprtem ognju. 

To so pokazali lovci LD Kanal, ki so v tej 
spretnosti zasedli 1. mesto in osvojili po-
kal. Vse čestitke Alanu Skrtu ter Vasji in 
Zdenku Berniku. Na tem dogodku so se 
jim pridružili tudi člani TR društva Glo-
bočak - Kambreško. Čestitke vsem sku-
paj. 

Dora Ravnik 
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ŠKTD Avče 

Zaključek tekmovalne 
sezone v spustu z gor-
skimi kolesi 

Kot že nekaj predhodnih sezon je bila 
tudi letošnja nadvse uspešna za člane 
ŠKTD Avče. Tekmovalci so se udeleževali 
tekem SLO pokala in državnega prven-
stva in tudi nekaterih tekem evropskega 
prvenstva. Rezultati sezone 2018 SLO 
pokal v spustu: 

kategorija ČLANI: Miha Ivančič je dose-
gel skupno 3. mesto; kategorija 
MASTERS: Gašper Jereb je postal zmago-
valec državnega prvenstva (državni pr-
vak) in zmagovalec SLO pokala; kategori-
ja AMATERJI: Sandi Ornik je dosegel 

skupno 2. mesto in Boštjan Klinkon skup-
no 3. mesto; kategorija STAREJŠI DEČKI: 
Aljaž Ipavec skupno 13. mesto; kategorija 
ML. MLADINCI: Črt Belingar skupno 7. 
mesto; kategorija ST. MLADINCI: Blaž 
Gerbec kljub težki poškodbi skupno 13. 
mesto. 

Skupni seštevek (ekipna razvrstitev) je 
še v izdelavi, ampak neuradno lahko potr-
dimo, da je ekipa končala med tremi naj-
boljšimi v državi! Poleg zgornjih rezulta-
tov je treba navesti še zmago Aleša Virti-
ča na evropskem pokalu v Wiriehornu in 
6. mesto Gašperja Jereba v Kranjski Gori. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
Občini Kanal ob Soči za prepotrebno po-
moč, da ekipa lahko tekmuje, predvsem 
pa, da lahko tekmuje tako uspešno. 

Peter Levpušček 
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Dogodka se je udeležilo štirinajst gasil-
skih organizacij: PGD Kobarid, PGD Tol-
min, PGD Avče, PIGD Salonit Anhovo, PGD 
Nova Gorica, PGD Čepovan, PGD Dobrovo, 
PGD Nova Gorica, PGD Šempeter pri Gori-
ci, PGD Dornberk, PGD Kostanjevica na 
Krasu, PGD Renče - Vogrsko, PGD Lavrica 
in PGD Dolič - Šentflorjan.  

Med povabljenci so bili: član upravnega 
odbora Gasilske zveze Slovenije Miran 
Gregorič, regijski poveljnik CZ Severno-
primorske regije Samuel Kosmač, predse-
dnik Severnoprimorske gasilske regije 
Joško Dakskobler, predsednik Gasilske 
zveze Goriške Simeon Kodelja, župan Ka-
nala Andrej Maffi, direktor JZGRD Nova 
Gorica Aleš Markočič, poveljnik JZGRD 
Nova Gorica Simon Vendramin, komandir 
PP Nova Gorica Sejad Jušič, župnik Aleš 
Rupnik in poveljnik CZ Kanal Dušan Pet-
revčič.  

Odprtje slavnostnega dogodka se je za-
čelo s postrojem ešalona povabljenih ga-
silcev in prihodom praporjev. Program je 
povezoval Boštjan Simčič. Dogodek je z 
govorom odprl predsednik PGD Kanal 
Tomaž Mugerli. Sledil je govor župana 
Andreja Maffija, ki je poudaril, da je druš-
tvo na pravi poti in da bo skušal še naprej 
karseda ustreči potrebam PGD Kanal.  

Društvo je na praznovanju prevzelo kar 
dve vozili, in sicer rabljeno na novo nad-
grajeno poveljniško vozilo PV-1 (znamke 
Isuzu) ter rabljeno na novo nadgrajeno 
gasilsko tovorno vozilo – avtodvigalo 
(znamke DAF). To vozilo bo nadomestilo 
dosedanje 30 let staro znamke Iveco. 
Omeniti velja, da je poveljniško vozilo v 
celoti krilo PGD Kanal. Za nakup avtodvi-
gala je PGD Kanal priskrbelo kredit, Obči-

na Kanal pa je zagotovila sredstva za nad-
gradnjo.  

Sledil je prevzem novega gasilskega vo-
zila PV-1. Župan občine Kanal je podelil 
ključe vozila poveljniku PGD Kanal Andreju 
Ponikvarju. Ta pa je predal ključe skrbni-
ku vozila Antonu Cotiču. Po predaji so si 
prisotni lahko ogledali vozilo. Ocenjena 
vrednost vozila je okoli 25.000 evrov, ves 
denar pa je prispevalo PGD Kanal. Povelj-
niško vozilo (PV-1) je manjše gasilsko po-
veljniško vozilo, namenjeno prevozu moš-
tva. Vozilo ima pokrit keson z izvlečnim 
pladnjem za lažje nalaganje in razkladanje 
opreme. Več podatkov in slik o vozilu naj-
dete na spletni strani društva (www.pgd-
kanal.si). 

Proslava se je nadaljevala z govorom 
predstavnika GZS Mirana Gregoriča, kot 
zadnji pa je povedal par besed še regijski 
poveljnik CZ Samuel Kosmač. 

Priznanja so prejela gasilska društva in 
njihove zveze, s katerimi kanalsko društvo 
sodeluje že mnogo let tako na operativ-
nem kakor organizacijskem področju.  

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je 
podelilo osmim članom društva priznanje 
v zahvalo za njihov dragoceni prosti čas, ki 
so ga poleg svojih rednih operativnih na-
log posvetili društvu, prevzeli odgovorna 
mesta in dela ter jih vestno opravljali mno-
ga leta. Priznanja so prejeli: Bruno Pavšič, 
Zvonimir Ponikvar, Ivan Gorjanc, Milan 
Brezavšček, Marjan Žefran, Jelka Koben-
tar, Stanislav Markič in Boris Čufer.  

Zvečer sta sledili pogostitev krajanov in 
zabava z domačim ansamblom 7 Šrit in 
Rock Partyzani do jutranjih ur. 

Zahvala tistim, brez katerih bi bila izpe-
ljava prireditve zagotovo otežena. Dona-

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal 

140 let PGD Kanal 
Prostovoljno gasilsko društvo Kanal v letu 2018 obeležuje visoko častitljivo obletnico 
obstoja – 155 let gasilstva v Kanalu in uradno 140 let društva. Praznovanje je potekalo v 
soboto, 25. avgusta, pod gasilskim domom. 

torji dogodka so:  
Ministrstvo za obrambo RS (MORS), 

Zavarovalnica Triglav, 4 Design, Minvar, 
E-Key, Občina Kanal ob Soči, Interes, Hari 
Faganel s.p., Okrepčevalnica Tanja, Pre-
vozništvo Zanut, Andrej Ponikvar s.p., 
Aleksander Okroglič s.p., Kartonaža Mu-
nih, Impera d.o.o., Trzin, AMD Gorica, 
Kaluža s.p., KS Levpa, KS Avče, KS Kal 
nad Kanalom, Elektro Primorska, KS Kam-
breško, Zavarovalnica Sava, Elaman, Par-
com, Boris Plesničar, KS Kanal, Aleš 
Testen s.p. – Pičonk, gostinska dejavnost, 
Brumat, Vina Škerjanec Manče, Domača 
pekarna Elma Elvidon Demiri s.p Kanal in 
Lovska družina Kanal. Medijski pokrovi-
telj je bil Radio 1, tehnični pokrovitelj Par-
com (blagajne.si).  

Iskrena zahvala vsem članom in drugim, 
ki so kakor koli pomagali ob našem viso-
kem jubileju.  

V službi ljudstva, na pomoč!  

PGD Kanal  

Župan Andrej Maffi je poudaril, da je društvo na 
pravi poti in da bo skušal še naprej karseda 

ustreči potrebam PGD Kanal. 
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Društvo obolelih zaradi azbesta je sku-
paj z družbama Salonit Anhovo, d.d., in 
INDE Salonit Anhovo, d.o.o., pripravilo 
rekvizita za obe šoli v naši občini, s kateri-
ma želijo prikazati, kako so videti odpadki 
iz azbestnocementnih proizvodov. Na te 
odpadke lahko naletimo povsod po svetu 
in tudi v svoji okolici, zato je pomembno, 
da vsi razumemo, kako z njimi ustrezno 
ravnati. Rekvizita so opremili z oznako 
nevarnosti »Pozor, vsebuje azbest« in z 
naslednjo obrazložitvijo:  

POZOR, AZBEST!  
Znano je, da je azbest zdravju izredno 

škodljiva snov, zato je z njim in z izdelki iz 
azbesta nujno treba ustrezno ravnati!  

Azbest je naraven mineralni material, ki 
je v obliki vlaken v naravi. Zaradi njegovih 
zelo dobrih fizikalno-mehanskih in kemij-
skih lastnosti so se iz azbesta v preteklosti 
izdelovali številni izdelki. Na našem obmo-
čju se je azbest uporabljal pri proizvodnji 
azbestnocementnih kritin (valovitih plošč) 
in cevi. Žal pa se je izkazalo, da so azbest-
na vlakna zdravju izredno škodljiva, kar je 
pripeljalo do prepovedi njihove uporabe v 
letu 1996. Danes valovite plošče izdelujejo 
z uporabo neškodljivih celuloznih in različ-
nih sintetičnih vlaken. Kljub prepovedi 
uporabe azbesta v proizvodnji pa je veliko 
tovrstnih izdelkov še vedno v uporabi, 
največ strešnih kritin iz valovitih azbestno-

cementnih plošč in podzemnih cevi za 
vodo. V svoji okolici pa lahko naletimo 
tudi na veliko ostankov azbestno-
cementnih proizvodov, kot so tu prikaza-
ni.  

Kako ukrepamo v takem primeru?  
Pomembno je, da s temi odpadki 

ustrezno ravnamo! Otroci morajo o tem 
obvestiti starše ali učitelje, ki nato poskr-
bijo, da se azbestnocementni odpadki 
ustrezno odstranijo, to pomeni, da se 
dajo v vrečo ali zavijejo v folijo, da se pre-
preči širjenje vlaken v okolico, in se nato 
odložijo na ustrezno zbirno mesto. Po-
membni sta tudi označitev nevarnosti 
zavitih odpadkov z nalepko »Pozor, vse-
buje azbest« in uporaba ustrezne osebne 
varovalne opreme. Nadalje se ravna v 
skladu z navodilom Občine Kanal ob Soči, 
ki poskrbi za brezplačen prevzem in 
ustrezno nadaljnje ravnanje s temi od-
padki. Več informacij na tel. št. (05) 398 
12 04.  

Društvo obolelih zaradi azbesta  

Društvo OZA 

Ozaveščanje mladih o nevarnosti azbesta 
Na pobudo Društva obolelih zaradi azbesta je v petek, 31. avgusta, v prostorih Občine 
Kanal ob Soči potekal dogodek Ozaveščanje mladih o nevarnosti azbesta. Dogodka so 
se udeležili župan Andrej Maffi in podžupan Marko Bucik, ravnateljica OŠ Kanal Milica 
Zimic in ravnateljica OŠ Deskle mag. Ana Košuta Skok, predstavnik Salonita Anhovo Pet-
er Korenjak ter predstavniki društva. 
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DU Kanal 

Poletni dopust Društva 
upokojencev Kanal  

Ura je odbila dvaindvajset. Pošteno sem 
utrujena zaradi številnih opravil, ki sem jih 
strpala v ta dan, kot da bo jutrišnji pobeg-
nil kdo ve kam! Ampak žal je vedno enako! 
Ko se vrnem z dopusta, bi rada vse nadok-
nadila v enem dnevu! Sicer mu je dan pred 
odhodom skoraj na las podoben! Le kdaj 
me bo srečala pamet? 

Vmes preteče ravno dovolj časa, da po-
zabim, kar sem si obljubila prejšnjikrat! 
Pred odhodom si vedno znova naložim 
marsikatero nepotrebno delo, a adrenalin 
deluje do zadnje minute in oddahnem si 
šele, ko je znana družba zbrana, prtljaga 
naložena v avtobus in se naše potovanje 
začne! Letos nas je Sirena zvabila na sonč-
ni Hvar! Relaxsova ponudba je bila mamlji-
va in naša Sonja ponovno dovolj prepričlji-
va, da smo zapolnili avtobus. Marsikaj 
pove tudi to, da številni z veseljem čaka-
mo njeno povabilo in vsako leto prepriča-

mo še koga, da se nam splača pridružiti! 
Prišel je težko pričakovani torkov večer. 

Dobrovoljnih obrazov in polni pričakova-
nja smo se podali letošnjemu cilju naproti. 
Dolgo pot smo malo zavili v sanje in kmalu 
nas je pozdravilo rosno sveže jutro v Spli-
tu. Še dobri dve urici zibanja na valovih 
bisernega Jadrana in že smo pozdravili 
znano luko Stari grad na Hvaru. Na hitro 
smo pobrskali po lepih spominih izpred 
dveh let in že sledili zaviti cesti proti svoje-
mu letošnjemu cilju – prelepemu mestecu 
Hvar. Sledilo je še par ovinkov in prispeli 
smo.  

Sirena nas je sprejela v naročje paviljo-
nov »Ružmarin«, »Kadulja«, »Lavanda« … 
prilepljenih ob breg majhnega zalivčka, 
kjer se je v kristalni vodi ogledovalo sonce, 
malce stran od obale pa so morski pejsaž 
dopolnjevale zasidrane jadrnice in ribiške 
barčice. Ob obali so se stari borovci ogle-
dovali v bistrem morju, v njihovi hladni 
senčki so na nas čakali udobni ležalniki. Le 
kdo se v hipu ne bi zaljubil v tak zalivček? 
Takoj mi je bilo kristalno jasno, da bo te-
den minil, kot bi mignil, še posebej takrat, 

ko so nam Relaxovi simpatični animatorji 
predstavili pester program in obljubili, da 
bodo večkrat na dan z nami. In točno to 
se je zgodilo! Plavali smo, nekateri že ob 
jutranji zori, se igrali, telovadili, raziskovali 
okolico, prepredeno s številnimi potmi, ki 
vodijo do razglednih točk, in s polnimi 
pljuči zajemali vonjave morja, dišečih bo-
rovcev, rožmarina, starih oljk, žajblja in 
drugih omamno dišečih rastlin.  

Pesem škržatov je božala naša ušesa. 
Vabilo nas je starodavno mesto, da se 
sprehodimo po njegovi rivi, po slikovitem 
trgu, na katerega gledajo častitljivo stare 
hiše, obžarjene s soncem in okrašene z 
zelenjem in cvetjem. Po ozkih ulicah, tla-
kovanih s kamni, ki so jih preštevilni koraki 
zgladili v majhna ogledala, smo se povzpe-
li na mogočno Špansko trdnjavo. Že stole-
tja zviška ponosno zre na mesto in ogrlico 
otočkov, vrženih v bleščečo modrozeleno 
laguno. Sicer pa je bilo dovolj, da si pogle-
dal čez balkon ali sedel na plažo – povsod 
naokrog so se ponujali motivi, vredni, da 
se zabeležijo med spomine. Nič čudnega, 
da sta Helena in Mirjam imeli polne roke 
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Izlet v Rezijo 
Na željo številnih članov Društva upo-

kojencev Kanal smo organizirali izlet v 
Rezijo. Pot nas je vodila preko Kobarida, 
Robiča do pokrajine Furlanije - Julijske 
krajine, kjer na severozahodnem delu leži 
dolina Rezije, obdana z mogočnimi gora-
mi, med katerimi je najvišji Kanin.  

V slovenskem kulturnem domu na 
Ravnci Rozajanska kulturska hiša nas je 
pozdravil predsednik Sandro Quaglia in 
nam predstavil življenje danes in nekoč v 
dolini Rezije. Danes si želijo, »da bi bili in 
ostali v dolini« ter tako ohranjali status 
slovenske jezikovne manjšine v Italiji.  

Včasih so se preživljali s kmetijstvom, v 
zimskem času pa so možje odhajali čez 

gore na 
Kranjsko in 
služili denar z 
brušenjem 
nožev in po-
pravilom 
»lembren«. 
Tudi njihova 
slovenščina 
je nam težko 
razumljiva. V 
štirih vaseh 
govorijo štiri 
različna nare-
čja. Tu se je 
ohranila sta-
ra slovenšči-
na izpred 
petsto let. 
Predstavili so 

nam tudi rezijansko muziko in ples. Zani-
mivost plesa je, da plesalca plešeta vsak 
posebej, se ne dotikata in po nekaj ple-
snih obratih udarita z nogo ob tla.  

Ogledali smo si muzejsko zbirko bru-
sačev. Luigia Negro pa nas je popeljala v 
Muzej rezijanskih ljudi na Solbici – Muzeo 
od tih rozajanskih ljudi – in dom rezijan-
skih pravljic. Pot smo nadaljevali v Pušjo 
vas, ki jo je 6. maja 1976 prizadel rušilni 
potres, ponovni potres septembra pa je 
mesto popolnoma porušil. Danes je me-
sto obnovljeno v srednjeveškem stilu, 
obdano z obzidjem. Tu so se ohranile 
mumije stare 400 let in več. Kraj je znan 
po predelavi sivke in jesenskem festivalu 
buč.  

V Genovi smo si ogledali stari del mesta 
in katedralo z zvonikom ter muzej foto-
grafij, ki prikazujejo, kako močno je po-
tres porušil mesto.  

Izlet je bil kot opomnik skozi čas, borba 
ljudi za preživetje in moč narave, ki v tiso-
činki sekunde vzame vse.  

Spomnila pa sem se stavka iz otroških 
dni, ko so starši otroke svarili: »Bodite 
pridni, ker bo prišel Rezijan in vas bo odne-
sel!« In nam otrokom se je pred očmi nari-
sal ta Rezijan, tako velik in tako mogo-
čen.  

Sonja Kralj  

Foto: Franc Komac 

dela z vihtenjem čopičev in mešanjem 
barv. Ob postavljeni razstavi smo imeli 
kaj videti in občudovati! 

Vsak dan so nas razvajali z odlično pri-
pravljenimi jedmi, da o pijači, ki je tolažila 
ali vzburjala našo žejo, ne zgubljam be-
sed! Ob večerih smo se zbirali ob bazenu. 

Jožetovi prsti in žametni glas so nas s 
čipko dalmatinskih in domačih melodij 
prijazno vabili na plesišče. Ines, Maja in 
Kristjan pa so z mladostno energijo po-
skrbeli, da nismo postali prehitro zaspani. 
Iskrena hvala, odlični ste bili! 

Najbolj pobožajo dušo dalmatinske 
pesmi, če jih zapoje domača klapa. Z ve-
seljem smo jim prisluhnili v četrtek zve-
čer. Seveda so prišli na svoj račun tudi 
ljubitelji nogometa, lahko smo začutili 
navijaško navdušenje ob zmagah hrvaške 
reprezentance in se čudili presenetljivim 
razpletom tekem. 

Organizirani so bili izleti, skratka prav 
vsak je lahko izbral nekaj po svojem oku-
su in trenutnem razpoloženju. 

Dnevi so zbežali, kot bi jih odpihnila 
burja, in prehitro je prišel čas za vrnitev. 
Še nebo se je zjokalo ob našem slovesu, 
oblaki pa so vso pot do doma zastirali 
sonce, da nam ni bilo vroče. Lepo je od-
potovati, a še lepše se je vrniti domov! 

Čestitam Sonji za odlično izbiro, lepo je 
bilo! Leto se bo še prehitro obrnilo in 
marsikdo se že sprašuje, kam nas bo pot 
vodila naslednjič. Preden pa smo se razšli, 
je naš predsednik Franc že zavihal rokave 
in nam povedal, da so počitnice zgodovi-
na, ker nas že jutri čaka veliko dela! Naj-
prej Ribiški praznik, potem poulična raz-
stava in nato še marsikaj. Zdaj veste, za-
kaj upokojenci »nimamo časa« niti poleti! 

Nevenka Malnič  
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Razstava rokodelcev 
Društev upokojencev 
severne Primorske 
Društvo upokojencev Kanal vsako leto že 
od leta 2002 dalje brez prekinitve ob dne-
vu starejših (1. oktober) pripravi razstavo 
ročnih del. Na razstavi vedno postavijo 
na ogled svoje izdelke tudi otroci iz vrtca 
in učenci OŠ Kanal, ki tudi nastopajo v 
kulturnem delu prireditve. Odprtje raz-
stave je vedno zadnji petek v septembru 
in traja en teden.  

Na predlog komisije za tehnično kulturo 
pri ZDUS-u je DU Kanal letos organiziralo 
prvo skupno razstavo rokodelcev Društev 
upokojencev severne Primorske pokrajine 
(tako smo jo poimenovali), ki naj bi tudi 
postala tradicionalna, postavljalo pa naj bi 
jo vsako leto drugo društvo upokojencev 
iz PZDU SP.  

Na letošnji razstavi so sodelovali: DU 
Deskle - Anhovo, DU Trnovo-Lokve, DU 
Miren, DU Ajdovščina, DU Renče, DU Vr-
tojba in DU Kanal ter OŠ in Vrtec Kanal.  

Na slovesnem odprtju razstave, ki se je 
je udeležilo približno 90 ljudi, so poleg 
predsednika Društva upokojencev Kanal 
prisotne nagovorili še župan občine Ka-

nal, predsednik PZDU SP, ravnateljica OŠ 
Kanal, predsednik komisije za tehnično 
kulturo pri ZDUS-u Andrej Jus in član 
organizacijskega odbora rokodelskih de-
lavnic pri ZDUS-u Tomaž Škulj. Kulturni 
del programa pa so sooblikovali učenci 
OŠ Kanal. 

Nabor razstavljenih izdelkov od kar 70 
razstavljavcev je bil res velik in pester, od 

lesa, kamna, tekstila … Vsak izdelek zase 
je umetnina in v sebi nosi neko sporočilo 
tistega, ki ga je naredil in zanj porabil ne-
šteto ur svojega prostega časa. Naslednje 
leto naj bi podobno razstavo organiziralo 
Društvo upokojencev Ajdovščina.  

Besedilo: Marija Marinič in Franc Komac 

Foto: Borut Jurca  

Pohod miru 
Za letošnji Pohod miru smo izbrali Begu-

nje na Gorenjskem, kraj, ki spominja na 
trpljenje ljudi med 2. svetovno vojno. Med 
potjo smo se najprej ustavili na letališču 
Brnik, kjer smo si ogledali Letalsko policij-
sko enoto Brnik in bili priča prihodu in 
sprejemu generalnega sekre-
tarja Nata Jensa Stoltenberga. 
Nato smo odšli do Begunj, kjer 
smo si ogledali Begunjsko gra-
ščino oziroma Grad Kacenštajn 
(Katzenstein) in Muzej talcev. 
Nemški okupator je graščino 
takoj po okupaciji leta 1941 
obdal z bunkerji in jo uporabil 
najprej kot zbirni zapor za are-
tirane, namenjene izgonu, 
kasneje pa kot osrednji zapor 
za policijske preiskovance. Ker 
je na Gorenjskem v prvih mese-
cih izbruhnilo močno odporni-
ško gibanje, se je objekt spre-
menil v osrednji zapor za zapi-
ranje pripadnikov odporniške-
ga gibanja. V času vojne je bilo 
v begunjski graščini zaprtih 
11.477 ljudi, od tega 562 dva-

krat ali večkrat. Med zaporniki je bilo 9196 
moških in 2281 žensk. Mnogi zaporniki so 
bili poslani v koncentracijska taborišča, po 
večini v Mauthausen in Dachau. Grad je bil 
prizorišče trpljenja in smrti, saj je okupa-
tor kot eno najhujših metod protiodporni-
škega bojevanja uvedel tudi usmrtitve t. i. 
talcev. Od leta 1952 v graščini domuje psi-

hiatrična bolnišnica, v njenem pritličnem 
severozahodnem traktu, kjer so bile med 
2. svetovno vojno celice na smrt obsoje-
nih, pa je od leta 1961 spominski Muzej 
talcev, kjer so ohranjeni in predstavljeni 
pretresljivi zapisi jetnikov na stenah ne-
kdanjih jetniških celic in okupatorjevi ogla-
si o streljanju talcev. Nato smo se napotili 
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Taborniki rodu Odporne želve 

Uvodno srečanje tabornikov 

Pečno openč 2018 
Društvo O.Z.O.N. je v soboto, 11. avgu-

sta, uspešno izpeljalo drugi lokostrelski 
turnir Pečno openč. Dogodka se je udele-
žilo več kot trideset obiskovalcev, ki jih je 
za ogrevanje najprej nekoliko ohladila za 
letošnje dogodke v Parku Pečno že tradi-
cionalna kratka ploha. Inštruktorja strelja-
nja z loki Dejan Znidarčič in Tilen Komel iz 
Lokostrelskega kluba Gorica sta na hitro 
osvežila pravila in predstavila opremo v 
lokostrelstvu ter v nadaljevanju strokovno 
pomagala pri izvedbi turnirja. Tekmovali 
so v kategorijah moški in ženske, medtem 
ko je Tilen učil otroke prvih potegov tetive 
loka. Tekmovanje je potekalo na izpada-
nje do končnega finala in v dveh urah do-
dobra razgrelo in navdušilo nastopajoče. Zmagovalka med ženskami je bila 
Vita Vidič iz Morskega, med moškimi pa domačin Primož Kožuh. 

Ponovno se je izkazalo, da je lokostrelstvo krasen šport in tekmovanje v 
njem napet dogodek, ki se ga lahko ob takšnem vodstvu, kot sta nam ga 
nudila Tilen in Dejan, udeleži prav vsak začetnik. Velika hvala obema ter 
vsem udeležencem dogodka.  

Primož Kožuh  

do vhoda v dolino Drage, kjer je urejen 
spominski park padlim talcem, kjer so 
nemški policisti leta 1942 ustrelili 179 tal-
cev, ki so jih pripeljali iz begunskih zapo-
rov in jih 161 tam tudi pokopali. Tragični 
dogodek omenja ponarodela Avsenikova 
pesem Tam, kjer murke cveto. K spome-
niku v parku smo položili žalni šopek, 
poslušali recital Klelije in se poklonili žr-
tvam.  

Nato je sledilo kosilo v znameniti gostil-
ni Avsenikov »Pri Jožovcu« v Begunjah. 
Po kosilu smo se odpeljali še na posestvo 
Brdo, kjer smo imeli voden ogled po po-
sestvu in si ogledali renesančni grad Br-
do, ki je danes najpomembnejši protoko-
larni objekt Republike Slovenije. Med 
sprehodom po parku smo si ogledali še 
jezera, čebelnjak, prostor za poročne 
obrede ter kočo ob jezeru, kjer so se v 
letu 1991 gradili temelji slovenske države.  

S prelepimi vtisi in zadovoljstvom, da 
smo opravili poslanstvo svojega vsakolet-
nega Pohoda miru (obiskujemo kraje, ki 
so povezani s preteklo in polpreteklo 
zgodovino in so na takšnem ali drugačen 
način zaznamovali trpljenje našega naro-
da), smo se odpravili proti domu.  

Besedilo in fotografija: Franc Komac 

Šolsko leto se je zače-
lo in z njim tudi taborni-
ki. Prvo srečanje je 
uspešno za nami. Igrali 
smo se, iskali zaklad, 
streljali, postavljali 
ognje iz palčk, nabirali 
zelišča in skuhali čaj, 
zvečer pa zakurili ogenj, 
ob katerem smo se greli 
in na katerem smo spe-
kli večerjo. 

Maja Kodelja Cencič  
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PD Valentin Stanič Kanal 

Mrzla gora in Rinke  
Tokratni obisk Kamniško-Savinjskih Alp, 

Mrzle gore, Koroške Rinke ali Križa in 
Kranjske Rinke nam je članom Planinskega 
društva Valentin Stanič Kanal ponudil tri 
dni čudovitega vremena, razmer in uživa-
nja v gorah. Začeli smo v Logarski dolini, 
mimo Orlovega gnezda pot nadaljevali do 
Frischaufovega doma na Okrešlju, kjer 
smo se v večernih urah namestili in pre-
spali. Zjutraj smo se v lepem in sončnem 
vremenu podali na težko dostopno Mrzlo 
goro, ki je na meji z Avstrijo, sestopili po 
isti poti nazaj in se čez Savinjsko sedlo 
preko Jezerskega sedla spustili do Kranj-
ske koče na Ledinah, kjer smo drugi dan 
prenočili. In ker so, še posebno v gorah, 
najlepša jutra zjutraj, smo z leskom v očeh 
lahko občudovali tisti prekrasni jutranji 
škrlatni lesk, ki je barval vrhove Kočen, 
Skute, Rink … Takrat smo se že vzpenjali 
proti Koroški Rinki, na njenem vrhu zrli 
lepote čudovite gorske kulise ter stopili še 
na najvišjo od Rink – Kranjsko Rinko. Čaka-
la sta nas še sestop skozi Turski žleb in 
vrnitev do Frischaufovega doma na Okreš-
lju, nato pa nazaj v Logarsko dolino.  

V gore in njihovo lepoto se dobesedno 
zaljubiš, ta ljubezen je in ostane večna. 

Katja Žagar  

Društva nasmejanih 

Kanalski krog 
V okviru prireditve Skoki z mosta so člani 

Društva nasmejanih skupaj s turističnim 
društvom organizirali 5. tek Kanalski krog. 
Dobrih 7,5 km dolga trasa nas pelje izpred 
Osnovne šole Kanal preko Bodreža, Pečna 
proti Kanalskemu Vrhu ter se pri Anteni 
»prelomi« proti Morskem. Tam se 
»sprehodi« čez vas in konča v »Fatanjah« 
ter se zopet pojavi na Vojkovi ulici v Kana-
lu, gre skozi »vilo« in čez trg Svobode, kjer 
zopet zavije na Staničevo ulico in preko 
Gradnikove ulice doseže cilj. 

Letos se je teka udeležilo 26 tekačev in 
tekačic. Najboljši absolutni čas je dosegel 
Denis Štenkler, ki je neuradno premagal 
progo v času 32 minut in pol, drugi je bil 
Marko Abram, tretji pa Andrej Kutin. Med 
ženskami je bila najhitrejša Natalija Wolny 
pred Davorino Šuligoj ter Marijo 
Levpušček. Tek je prvič neuradno štel 
tudi kot občinsko prvenstvo, kjer je slavil 
Aljaž Markič, drugo mesto je pripadlo 
Romanu Mugerliju, tretji pa je bil njegov 

sin Benjamin. Čestitke udeležencem, za-
hvala pa gre vsem prostovoljcem, ki bodri-
jo in »čuvajo« tekmovalce. Posebno za-
hvala pa gre tudi Davorinu Brezavščku ter 
Romanu Mugerliju, ki sta ogromno pripo-

mogla k temu, da je bila trasa optimalno 
pripravljena za nadobudne tekače. Se vidi-
mo naslednje leto na 6. Kanalskem krogu. 

Blaž Valentinčič  
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TD Korada Deskle - Anhovo 

Tretji pohod po poteh starovercev 
Na čudovito soboto 15. septembra je Turistično društvo Korada 
Deskle - Anhovo organiziralo že tretji pohod Po poteh starover-
cev. Ljubitelji zgodovine in staroverstva ali pa samo ljubitelji 
hoje in druženja so se tako že v tretje odpravili pod vodstvom 
arheologinje Mance Vinazza po poteh, kjer so hodili staroverci, 
in krajih, povezanih s staroverstvom.  

Prva pot nas je leta 2016 vodila na Jelenk, kjer so ob sol-
sticijih kurili kresove, lani pa smo se kljub zelo deževnemu 
vremenu povzpeli na Počivalo, kjer še danes teče domnev-
no zdravilna voda. Letos smo se odločili, da se odpravimo 
na desni breg Soče, na Škeljak, kjer je stalo sončno sveti-
šče, preden so ga s postavitvijo cerkve sv. Jakoba uničili. 
Ime vrha Škeljak verjetno izhaja iz dejstva, da gre za izrazi-
to skalnat greben, ki pa je danes zaradi močne zaraščeno-
sti skoraj neprepoznaven. Pot, ki se je začela na igrišču v 
Anhovem, nas je vodila preko Goljevice in Kamenc do vrha 
Škeljaka. Na vrhu smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika in 
z zanimanjem prisluhnili Mančinim razlagam.  

Prav prijetno in nepričakovano presenečenje pa so nam 
pripravili vaščani Goljevice, saj so nas v vasi ob kapelici po-
gostili z domačim čajem, pa tudi kaj bolj močnega ni manj-
kalo. Dragi Goljevčani, najlepša hvala za tako lepo gesto!  

Več kot šesturni pohod smo zaključili na igrišču v Anho-
vem, kjer nas je čakalo okrepčilo, in kar je seveda še veliko 
bolj zanimivo, Pavel Medvešček, ki nas vsako leto razveseli 
s svojimi zavzetimi razlagami. Gospod Medvešček, najlepše 

se vam zahvaljujemo za pripravljenost, da se nam pridružite in 
nam posredujete svoje védenje o starovercih.  

Čeprav se je 15. septembra odvijalo veliko različnih dogodkov, 
se nas je kljub temu zbralo 30 pohodnikov, tako domačinov kot 
tudi iz cele Slovenije. To nas zelo veseli, saj na ta način lahko pri-
kažemo tudi drugim lepote in zanimivosti svojih krajev. Turistično 
društvo Korada Deskle - Anhovo že načrtuje naslednji pohod v 
letu 2019, kam se bomo odpravili, pa ostaja še skrivnost. 

Manca Vinazza in Valter Reščič  
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Slovesno odprtje festivala se je začelo s 
pozdravnim govorom župana Andreja 
Maffija. Slavnostni govornik festivala je 
bil Avgust Ipavec, duhovnik in mednaro-
dno uveljavljen skladatelj, ki živi in ustvar-
ja na Dunaju. Letos spomladi je prejel viso-
ko državno odlikovanje za izjemne glasbe-
ne stvaritve in promocijo slovenske kultu-
re v tujini. 

Avgust Ipavec je v svojem govoru pre-
pletal spomine na trenutke, ki jih je preži-
vel s prijatelji Marjanom Gabrijelčičem, 
dirigentom Antonom Nanutom in sklada-
teljem Štefanom Maurijem. O Kanalcih pa 
je povedal: »V Kanalu živijo dobri ljudje. Ta 
dobrota ni vsiljiva, je tiha, je skrivnostno 
svetniška … Ostane tudi skrivnost: kdo je 
naprosil reko Sočo, da se pod mostom v 
Kanalu ustavi v čudovito zelenem sma-
ragdu, da osrečuje vsako oko, ki ga zagleda 

… Za Kogojeve dneve je izbran prelep 
kraj!« 

Pozdravne besede je namenil vsem čla-
nom odbora in poudaril, kako veliko je 
njihovo poslanstvo. Rekel je takole: »Ste 
vrtnarji najlepših rož duše in srca. Glasba in 
tišina izpovedi umetniških slik sta pri vas 
doma.« 

Svoje misli pa je zaključil: »Dragi gospod 
župan Andrej Maffi, v prvih jesenskih dneh 
sem prišel v Kanal. Umetnost pri vas prihaja 
na dan v cvetoči pomladi … Naj živi poslan-
stvo festivala Kogojevi dnevi! Naj bogati 
naš dan s tistimi trenutki, ki nas ganejo do 
solz … Dragi vsi, ki ste tu zbrani, ti trenutki 
naj bodo vaša last in vaš dar srcu, ki vas 
ljubi!« 

Po končanih besedah slavnostnega go-
vornika sta sledila odprtje razstave aka-
demske slikarke iz Trsta Elde Piščanec ter 

»Naj živi poslanstvo festivala Kogojevi dnevi!« 
Na začetku septembra se je v organizaciji Prosvetnega društva Soča Kanal začel že 39. 
mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Letošnji festival je bil posvečen 
20. obletnici smrti prof. Marjana Gabrijelčiča, skladatelja in dolgoletnega dekana Aka-
demije za glasbo. Program je bil sestavljen na osnovi štiriletnega programa, ki ga je 
sestavil pokojni maestro Anton Nanut, ustanovitelj in umetniški direktor festivala. 
Častni predsednik sveta Kogojevih dni pa je bil nedavno umrli pesnik in akademik Ciril 
Zlobec. 

koncert Slovenskega okteta pod umetni-
škim vodstvom Jožeta Vidica.  

Matejka Maver Pregelj 

Fotografije: Foto atelje Pavšič-Zavadlav  

Slavnostni govornik festivala je bil Avgust Ipa-
vec, duhovnik in mednarodno uveljavljen skla-

datelj, ki živi in ustvarja na Dunaju. 
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Elda Piščanec se je rodila v zaselku 
Piščanci nad Trstom leta 1897 očetu, fi-
nančnemu uradniku, Justu in materi Ani 
Bole. Zaradi očetove menjave službe iz 
Trsta v Ljubljano se je tudi Elda morala 
posloviti od rodnega kraja. V Ljubljani je 
nadaljevala šolanje in dobila tudi osnove 
slikarskega znanja pri Rihardu Jakopiču. 
Po spodletelem poskusu vpisa na zagreb-
ško likovno akademijo se je odločila za 
študij umetnosti v Firencah in tam tudi 
diplomirala. Še pred koncem študijskih let 
se je nekaj mesecev zadrževala v Parizu, 
kjer se je v ateljejih priznanih francoskih 
umetnikov izpopolnjevala v nabožni 
umetnosti, ki se ji je v prihodnosti želela 
intenzivno posvečati. Po vrnitvi v domovi-
no se je iz skrbi za vsakdanji kruh morala 
usmeriti v pedagoški poklic, ki je od nje 
zahteval tudi pogoste selitve (Ljubljana, 
Kranj, Murska Sobota, Trbovlje). Kljub 
temu pa je njena ustvarjalna strast rodila 
nekaj stotin slik v najrazličnejših izvedbah, 
od olja, akvarela pa do zahtevnih grafičnih 
tehnik. Posvečala se je celo stenskim po-
slikavam, ne ravno pogosti zvrsti v žen-
skem umetniškem svetu. Elda Piščanec je 
bila vsestranska umetnica, saj je njen de-
lovni obseg zajemal tudi kiparstvo, relief-

no umetnost (npr. monumentalni križev 
pot v mavcu za cerkev v Šmartnem ob 
Savi), keramičarstvo, oblikovanje. Poleg 
tega pa je našla tudi čas za pisanje član-
kov o umetnosti, recenzij in napotkov za 
izdelovanje različnih uporabnih predme-
tov. Vsemu temu je treba še dodati Eldino 
znanje več tujih jezikov, igranje klavirja in 

Likovna razstava umetnice Elde Marije Piščanec 
v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu 
Kogojevi dnevi v Kanalu se že tradicionalno začenjajo tudi z likovno razstavo. V slikovi-
tih zgodovinskih razstavnih prostorih na Kontradi so letos na ogled dela umetnice Elde 
Marije Piščanec, širšemu krogu po krivici malo znane umetnice. Povojni ideološki zasuk ni 
bil naklonjen njenemu svetovnonazorskemu prepričanju; to je poleg drugih dejavnikov 
vplivalo na njen obrobni položaj. Zato je toliko pomembneje, da se delo tržaške umet-
nice, ki je sicer ustvarjala v osrednjem slovenskem prostoru, vrne v zavest primorskih 
rojakov. 

orgel in študij solopetja. Čeprav je Piščan-
čeva skupinsko razstavljala v številnih 
pomembnih evropskih mestih, je v času 
življenja imela le eno samostojno razsta-
vo, in sicer v Ljubljani. Nenehna skrb za 
veliko domače posestvo na Vinah pri Ce-
lju in pogoste zdravstvene težave so 
umetnico izčrpavale. Vendar je nepriča-
kovano umrla na domu leta 1967, ko se je 
veselila svoje druge osebne razstave, ki 
so ji jo pripravljali v Celju ob njenem 70- 
-letnemu jubileju. 

Razstava v Galeriji Rika Debenjaka v 
Kanalu ponuja na ogled iz sicer motivno 
izredno bogatega Eldinega opusa izbor 
tihožitij in portretov v olju in akvarelu, v 
časovnem razponu od dvajsetih do pet-
desetih let prejšnjega stoletja. Večinoma 
cvetlična tihožitja, ki razkrivajo svoje ko-
renine v realizmu, odlikujeta bogastvo 
barv in premišljena kompozicija. Iz njih 
veje slikarkino občudovanje rastlinskega 
razkošja. V vrsti portretov (med temi tudi 
dva avtoportreta) se je ob skrbi za fizično 
podobnost umetnica poglobila tudi v 
duševni svet upodobljencev in večinoma 
odkrivala njihovo bolj resnobno in zadr-
žano značajsko potezo. Izrazito poudar-
jene oči so zgovorno ogledalo notranjih 
vzgibov in nekakšna osebna izkaznica 
upodobljencev. Razstava je bila na ogled 
do 5. oktobra. 

Dr. Verena Korsič Zorn, kustosinja razstave, 

foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav  
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Obeležitev 140-letnice 
rojstva duhovnika 
in skladatelja 
Vinka Vodopivca 

Ročinj je rojstni kraj številnih oseb, ki so 
tekom zgodovine pustile pečat tako v 
lokalnem kot v slovenskem in širšem pro-
storu. Posebno mesto pripada duhovniku, 
skladatelju in zborovodji Vinku Vodopivcu, 
ki se je v vasi rodil pred 140 leti, 16. januar-
ja 1878, kot prvorojenec v družini desetih 
otrok, očetu Vincencu, učitelju in organi-
stu iz Kamenj, ki je prišel v vas službovat 
leta 1875, in materi Antoniji Makarovič s 
Svete Gore. Vodopivčevo bivanje v Roči-
nju je bilo kratkotrajno, saj se je družina 
novembra 1879 preselila najprej v Podgo-
ro in kasneje v Grgar. Vinko Vodopivec se 
je šolal v Gorici, kjer je opravil maturo in 
nato še štiri leta posvetil študiju bogoslo-
vja ter bil julija 1901 posvečen v mašnika. 
Kot kaplan je najprej služboval v Kamnjah 
in Črničah, nato pa so ga premestili za 
vikarja v Kromberk, kjer je ostal do smrti. 
Glasba ga je spremljala celo življenje. Ve-
selje do nje je začutil že v zgodnjem otroš-
tvu, za kar ga je navdušil predvsem oče. 
Njegove prve skladbe segajo v začetno 
obdobje maševanja. Svoje znanje je v 
kasnejših letih pridobil v Gorici pri sklada-
telju Danilu Fajglju, Emilu Komelu in teno-
ristu Jožku Bratužu. Dodatno se je izpo-
polnjeval samoiniciativno z branjem do-
mače in tuje strokovne literature. Povsod, 
kjer je deloval kot duhovnik, je poučeval 
petje in ustanavljal pevske zbore. Težišče 
njegovega opusa, ki je obsegal več kot 
1200 del, je bilo na cerkveni glasbi, a je 
veliko ustvaril tudi na svetnem področju. 

Uredil in izdal je več zbirk za mešane, 
moške in ženske pevske zbore, napisal je 
enajst maš, na področju instrumentalne 
glasbe pa več koračnic za godbe na pihala 
in skladbe za tamburaške orkestre. Glas-
ba, ki jo je ustvarjal, je bila razumljiva in 
zelo priljubljena med ljudmi. Zanj so zapi-
sali: »Vodopivec je naš najpopularnejši 
glasbenik. Povsod pojejo njegove pesmi, na 
vasi in v mestu, v gostilni in dvorani. Prodrl 
je s svojo melodiko, ki se tako prilega znača-
ju našega ljudstva in njegove narodne 
pesmi – in s svojo preprosto harmonijo, ki 
je tudi tipična za našo pesem –, v najširše 
plasti našega ljudstva in postal tako ves 
njegov. Posebno se je izkazal tudi kot izvr-
sten pevovodja in pevski organizator.« 
Umrl je zaradi bolezni 29. julija 1952 v Vipa-
vi, pokopan pa je v Kromberku. Naslednje 
leto so v Ljubljani po njem poimenovali 

akademski pevski zbor. Spominsko ploščo 
so mu leta 1966 postavili v Kromberku na 
župnišču, dve leti kasneje pa še v Ročinju 
na hiši, kjer je preživel svoje prvo leto. 

Ob okrogli obletnici smo se rojaku na 
primeren način poklonili tudi Ročinjci. Kul-
turno društvo Valentina Staniča Ročinj-
Doblar je 3. junija 2018 v sodelovanju s KS 
Ročinj-Doblar, Goriškim muzejem, RTV 
Slovenija in Mešanim pevskim zborom 
Jože Srebrnič Deskle pripravilo slavnostni 
dogodek, ki sta ga zaznamovala koncert 
in projekcija dokumentarnega filma. 
Osrednji del koncerta je potekal v polni 
vaški cerkvi sv. Andreja, kjer je mešani 
pevski zbor pod vodstvom Adele Jerončič 
zapel deset skladb, med katerimi sta bili 
tudi dve, ki ju je uglasbil Vodopivec 
(Gledam jo, Ko pride majnik). Pevce in pev-
ke je na klavinovi spremljala Mirjam Fur-
lan, s tolkalom cajón pa Matej Jerončič, 
dogodek pa je povezovala Vanja Gabrijel-
čič. Del koncerta je pevski zbor izvedel 
tudi pred Vodopivčevo rojstno hišo, kjer 
so zapeli Poljske rože, Na poljani in njego-
vo najbolj znano pesem – Žabe. Zatem se 
je dogajanje preselilo v Dom Valentina 
Staniča, kjer je mag. Darja Skrt iz Goriške-
ga muzeja pripravila projekcijo odlomkov 
iz dokumentarne oddaje Vinko Vodopivec 
– Ljudski pastir in skladatelj, ob kateri se je 
številno občinstvo lahko podrobneje sez-
nanilo z duhovnikovo življenjsko potjo in 
glasbenim ustvarjanjem. Zbrani smo se na 
koncu, ob velikem zadovoljstvu in ponosu, 
poslovili s koroško ljudsko pesmijo Tam čir 
teče bistra Zila.  

Besedilo: Robert Devetak  
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Klub keramikov razstavljal na Gradu Sevnica 
Razstava z naslovom Po Lucie Rie je v Sevnici zaključila krog predstavitev. Po odmev-

nih dogodkih v Kanalu in Slovenski Bistrici jo je v poletnih mesecih sprejel pod svoje 
okrilje Grad Sevnica. Na odprtju v čudovitem okolju in čarobnih prostorih je mlada, že 
uveljavljena harfistka Leto Križanič Žorž poustvarila skladbe sodobnikov Lucie Rie. Člani 
kluba smo življenje in delo te legendarne keramičarke raziskovali dolgo časa. Kot plod 
študije je nastal keramični opus, ki je bil navdihnjen z mojstrstvom Lucie Rie.  

Za podporo se zahvaljujemo upravi Gradu Sevnica in PD Soča Kanal.  

Darja Žorž  

Delavnica z Majo Gal Štromar 
Na Srednjem je 11. avgusta potekala celodnevna gledališka delavnica z Majo 

Gal Štromar.  

Foto: Dora Ravnik  

GalNatural 
Spoštovani.  
Letošnja sezona lokalne ponudbe Gal-

Natural se je z iztekom poletja zaključila 
in 30. septembra smo zaprli svoja vrata. 
Do prihodnje sezone pa nas lahko kadar 
koli pokličete na tel. št. 031 584 892 in 
naročite izdelke iz naše ponudbe. Oglejte 
si našo izložbo v Guesthausu za cerkvijo 
ali na FB-strani GalNatural. 

V mesecu decembru pa vas ponovno 
vabimo k ogledu in nakupu že poznanih 
izdelkov in novih božično-novoletnih 
daril. Za vas bomo na istem prodajnem 
mestu za cerkvijo odprti od 1. do 30. de-
cembra vsak delavnik od 10. do 12. ure 
ter od 14. do 16. ure.  

Vzemite si čas in poglejte, kaj vse bomo 
pripravili za vas – zagotavljamo vam, da 
boste navdušeni. 

Hvala vam za vaše navdušenje, ponov-
no se vidimo v decembru in prihodnje 
leto od maja do septembra. 

Vabljeni!  
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Od kod ideja za razstavo? Kako da ste se 
odločili za to tematiko?  

Imel sem namen, da pripravim razstavo 
svojih del v mesecu juliju. Do junija pa kar 
nisem vedel, kaj bi. Potem sem pa v juniju 
šel kar na pet pogrebov v treh tednih. Vsi iz 
mojega okolja, povezani z mano, sošolci, 
prijatelji, mojih let. Vsi so umrli za rakom. Ni 
normalno, da se to dogaja. Takrat sem se 
odločil za to temo. Imel sem še bolj grobe 
ideje, ki bi zahtevale različne materiale. 
Vendar sem potem zamisli »sčistil«. Vse 
skupaj je nastalo v enem mesecu. Ideje so 
se mi porajale sproti.  

Razstava ima naslov »Nekaj je v zraku«. 
Kako lahko razumemo to poimenovanje? 
Kakšno sporočilo ima za obiskovalce?  

Predstavljam svoje videnje in čutenje tega 
dela doline. V inštalaciji s stropa visijo pro-
zorne plastične kose različnih dimenzij. Ko-
se ne pomenijo nič dobrega. Nekaj je v zra-
ku. Čutenje ljudi, ki stalno živijo pod priti-
skom. Vse teče naprej. Ko pa se zaustavi, 
nas vse nekaj »pešta«, tišči. Kdo bo zdaj na 
vrsti? Ko slišiš zvonjenje iz zvonika, se vpra-
šaš, kdo bo zdaj, kdo je bolan. Ne izbira, 
mladi in stari.  

Figure, ki so postavljene pod kosami na 
levem in desnem bregu Soče, so brez 
obrazov. Zakaj?  

Obrazi niso izdelani. Zakaj? Ker smo ljudje v 
tem okolju nepomembni, številke. Po drugi 
strani pa to pomeni tudi, da se nočemo 
izpostavljati. Vse požremo in gremo dalje. 
Dokler se tudi nam ne zgodi. Predstavljeni 
so različni liki, otroci, poslovnež, skakalec v 
Sočo …  

V stekleni kocki je na stebru dvignjen nad 
vsem zaprt človek z zavezanimi očmi. Kdo 
naj bi to bil?  

Zaprt je v stekleni pisarni. Noče videti. Je v 
varni distanci. Predstavlja moč kapitala, ki 
ga ne zanimajo ljudje in njihovo zdravje. 
Dela po zakonih, in vendar zakone pišemo 
ljudje. Človek pa ne sme umirati zaradi de-
narja, ki si ga prilaščajo nekateri.  

Torej je namen razstave predvsem ekolo-
ško ozaveščanje prebivalcev naše doline. 
Razstava se odpira ravno na dan, ko je 
občinski svet obravnaval okoljevarstveno 
dovoljenje, ki omogoča Salonitu Anhovo 
zelo velike količine sežiganja odpadkov. 
Moramo torej biti pesimistični, ni izhoda?  

»Nekaj je v zraku« v Galeriji Keramost 
Kot avtor meseca avgusta se je v Galeriji Keramost predstavljal Gabrijel Ipavec z za 
našo dolino zelo aktualno ekološko temo, ki jo je naslovil z besedami Toneta Pavčka 
»Nekaj je v zraku«. Gabrijel Ipavec je doma iz Ročinja in se s keramiko ukvarja že osem 
let. Že prej se je posvečal risanju in slikanju. V Klub keramikov Kanal sta ga povabili 
Darja Žorž in Alenka Gololičič, s katerima se je srečal na tečaju angleščine. Zdaj ustvarja 
samo še z glino, najbolj ga je od vedno pritegnila skulptura. Na odprtju razstave 2. av-
gusta letos, ki se ga je udeležilo veliko ljubiteljev keramike, je Gabrijel Ipavec predsta-
vil svoje videnje našega prostora in ljudi, ki tu živimo. Nad njegovo inštalacijo se lahko 
zamislimo.  

Živimo v onesnaženem okolju. Mi in naši 
otroci. Bomo pustili, da bodo tudi naši 
vnuki? Morali bi se malo zamisliti. Žalostno 
je, da navadni smrtniki, ki razen bolezni 
nimajo nič, nasprotujejo tistim, ki se borijo 
za čisto okolje. Kose v zraku so različne. 
Grozi nam pa ne samo »fabrika«, okolje 
uničujemo tudi sami. Začeti moramo tudi 
pri sebi. 

Pogovarjala se je Irena Hočevar Križnič, 
foto: Primož  Kožuh  
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Riko Debenjak: 
Pregledna razstava 
v Mednarodnem gra-
fičnem likovnem 
centru v Ljubljani   

V četrtek, 9. avgusta, smo se predstavni-
ki Galerije Rika Debenjaka in Občine Kanal 
ob Soči udeležili odprtja pregledne razsta-
ve svojega rojaka Rika Debenjaka v Med-
narodnem grafičnem likovnem centru v 
Ljubljani. Razstava je bila posvečena 110. 
obletnici umetnikovega rojstva. Na razsta-
vi so predstavljeni predvsem Debenjakov 
grafični opus in tudi številna njegova dela 
iz opusa stalne galerijske zbirke v Galeriji 
Rika Debenjaka. Na otvoritveni slovesno-
sti je poleg predstavnice Mednarodnega 
grafičnega likovnega centra in kustosinje 
razstave mag. Brede Škerjanec, prisotne v 
imenu Kanala, nagovoril župan Andrej 
Maffi in poudaril velik pomen 40-letnega 
delovanja galerije v Kanalu. Ob grafikah so 
predstavljena tudi druga umetnikova dela: 
risbe, slike, ilustracije in grafične plošče.  

Razstava je nastala v sodelovanju z Gale-
rijo Rika Debenjaka Kanal ob Soči, družino 
Debenjak in Moderno galerijo iz Ljubljane. 
Ogledate si jo lahko v Gradu Tivoli, Pod 
turnom 3, še do 11. novembra. 

V Galeriji Rika Debenjaka si že leta priza-
devamo za izdajo ustrezne monografije 
Rika Debenjaka. Upamo, da nam bo tokrat 
s skupnimi prizadevanji to tudi uspelo. 
Monografija je že v pripravi in vsi, ki ste 
zainteresirani, jo lahko naročite v predna-
ročilu v Galeriji Rika Debenjaka oziroma v 
PD Soča Kanal, po znižani, prednaročniški 
ceni. Monografija bo izšla predvidoma 
konec tega leta.  

Milica Zimic  
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Zdaj smo šolarji! 
3. september je bil za nas poseben dan, 

saj smo postali šolarji. V avli so nas s 
pesmijo sprejeli učenci razredne stopnje, 
učiteljici pa sta nam dali rumene rutke. V 
učilnici smo reševali uganke, poslušali 
pravljico in na koncu izdelali rožico s pika-
polonico v spomin na prvi šolski dan. Obi-
skal nas je tudi gospod župan in nam za-
želel vse dobro v šoli. Na koncu smo se 
posladkali še s tortico v obliki šolske tor-
bice.  

Prvošolci 

Foto: arhiv OŠ Deskle  

Obiskali smo biotehni-
ško šolo 

Z avtobusom smo se otroci in vzgojite-
ljice najstarejših dveh oddelkov iz Vrtca 
Deskle odpeljali na obisk v biotehniško 
šolo v Šempetru. Po prijaznem sprejemu 
ravnateljice smo se pod vodstvom stro-
kovnih delavcev šole sprehodili skozi na-
sade in pridobivali nova znanja. V sadov-
njaku smo se naučili tehnike pravilnega 
nabiranja jabolk in se pri nabiranju tudi 
izkazali. Natrgali smo namreč kar štiri 
zaboje jabolk. Posebno pozornost pa so 
nam vzbudili oslički in še prav posebno 
veliki traktorji, s katerimi smo se tudi pe-
ljali. Preživeli smo lep in poučen dopol-
dan. Jabolka pa še nikoli niso bila slajša 
kot ta, ki smo jih sami natrgali. 

Vzgojiteljice 

Foto: arhiv Vrtca Deskle  

Mini olimpijada 2018 
Projekt Mini olimpijada se v organizaciji 

Olimpijskega komiteja Slovenije – Združe-
nja športnih zvez izvaja že več let. V leto-
šnjem šolskem letu smo se Mini olimpija-
de udeležili tudi otroci starejših dveh od-
delkov Vrtca Deskle. Dogodek se je odvi-
jal v Športnem parku Nova Gorica, kjer so 
se na različnih postajah otroci lahko pre-
izkusili in opravili naloge športnega pro-
grama Mali sonček. Športno dopoldne s 
slavnostnim odprtjem ob prihodu olimpij-
ske bakle, zastave in maskote ob sprem-
ljavi dveh olimpijcev je potekalo v vese-
lem, sproščenem in športnem duhu. Polni 
prelepih športnih vtisov smo se po preje-
mu športnih priznanj z avtobusom vrnili v 
vrtec. 

Vzgojiteljice 

Foto: arhiv Vrtca Deskle 
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Ko bom velik/a, bom ... 
Ko bom velik/a, bom ... vojak, knjižničar-
ka, zdravnica, slikarka, voznik demperja, 
delala v bolnišnici, policistka, voznik to-
vornjaka, učiteljica, vrtal v kamnolomu, 
gasilka, popravljal čolne.  

April je bil v skupini otrok Metulji še po-
sebej zanimiv, saj smo govorili o tem, kaj 
bi radi postali, ko bomo večji, tako kot 
naši starši. Prav te smo povabili v vrtec, da 
so nam prišli predstavit svoj poklic oz. 
prikazat, kaj počnejo v svoji službi. Za vsak 
poklic smo si vzeli en dan ali več časa, da 
smo ga res dobro spoznali ter se v njem 
tudi preizkusili. Mogoče bi bil pa ta pravi? 
Zanimivo, da smo ob koncu vsake predsta-
vitve dobili kar veliko kandidatov, ki bi z 
veseljem opravljali prav to službo.  

Prva je v vrtec prišla mama Nataša Rav-
nik Franzoni in nam prikazala, kako 
sestavljajo prav posebne luči, ki se upo-
rabljajo na naftnih ploščadih in jih zato z 
ladjami pošiljajo na razne konce sveta. Že 

naslednji dan smo očetu Gorazdu Černuta 
pomagali v vrtec prinesti kajak in vesla 
znamke Prijon in si podrobno ogledali 
njihovo izdelavo ter se kar v igralnici use-
dli vanj in poskusili veslati. Obljubili pa 
smo mu, da bomo enkrat zaveslali tudi po 
Soči. Nismo pozabili na osebo, ki nas kdaj 
pa kdaj polepša, to je frizerka in mama 
Anja Jug. Kot se edino spodobi, smo odšli 
v njen frizerski salon, kjer smo jo opazova-
li, kako je strankam umivala in sušila lase, 
od nje pa tudi mi nismo odšli brez kitk ali 
barvnega pramena. Seveda imamo v vrtcu 
tudi vzdrževalca Leona Jerončiča, ki nas je 
povabil v šolsko delavnico in nam pokazal 
stroje, ki žagajo, brusijo, pihajo, vrtajo in 
so nasploh zelo zanimivi.  

V sklopu poklicev smo imeli tudi pravi 
izlet, saj smo se z vlakom peljali v Kanal, 
kjer smo v sirarnici Karmen pomagali nare-
diti maslo ter imeli pravo malo pokušino 
mlečnih izdelkov. Sprehodili smo se tudi 
do Gorenje vasi, saj smo si želeli ogledati 
tudi, kaj počne mizar. To in še veliko več 

nam je pokazal Simeon Kodelja. Nadalje-
vali smo v vrtcu, kamor smo za eno dopol-
dne povabili tri none slikarke, in sicer: He-
leno Stanič, Vando Colja in Mirjam Mo-
renčič. Nekaj svojih umetnin so prinesle s 
seboj, nekaj pa so jih ustvarjale skupaj z 
otroki v vrtcu in pri tem spoznale kar ne-
kaj bodočih slikark in slikarjev. V nadalje-
vanju nas je obiskal tudi oče Marko Bav-
daž iz prodajalne gradbenega materiala 
Apia, s katerim smo se pogovorili o službi 
prodajalca in skupaj gradili hiše iz kock. 
Kot zadnjega smo spoznali poklic kuharja, 
ki nam ga je predstavil kar kuhar iz vrtca, 
Primoža Kumar, s katerim smo si pripravi-
li kosilo, ki je bilo zato tisti dan še posebej 
slastno.  

Vsem, ki so nam z veseljem predstavili 
svoje delo in službo, se otroci in strokovne 
delavke iskreno zahvaljujemo, ker smo 
sedaj prepričani, da vemo, kaj bomo, ko 
bomo veliki.  

Neža Rutar, 

vzgojiteljica v Vrtcu Deskle 
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Imam svojo vrečko 
Pri pouku gospodinjstva smo sodelovali v vseslovenski 

akciji Imam svojo vrečko. V uvodu ure smo se seznanili z 
letakom Imam svojo vrečko in ugotovili, da sta proizvod-
nja in potrošnja plastičnih vrečk nepotrebni, ker te lahko 
nadomestimo z drugimi materiali, ki so okolju veliko bolj 
prijazni. Vrečke so nevarne predvsem za živali, ki jih lahko 
zamenjajo za hrano ali pa se vanje ujamejo in tako pogine-
jo. Namesto iz plastike so vrečke lahko iz blaga. In izdela-
mo jih lahko sami. Mi smo jih. 

Naša naloga je bila, da prinesemo vsak eno bombažno 
majico, ki je ne potrebujemo več. Vrečke smo izdelali tako, 
da smo majici odrezali rokave in ovratnik. Na spodnjem 
delu smo naredili večji vozel. Nekoliko več časa smo potre-
bovali tisti, ki smo se odločili, da smo spodnji del narezali 
na trakove in trakce med seboj povezali z manjšimi vozli. 
Tako nastale vrečke smo tudi poslikali. Ugotovili smo, da 
je njihova nosljivost kar velika. V 6. a ima tako vsak učenec 
svojo vrečko, ki okolja ne onesnažuje.  

Maruša, Tia, Zoja, 6. a 

Foto: arhiv OŠ Deskle  

Prvošolčki sedli v šol-
ske klopi 
Novo šolsko leto. Kar naenkrat se mal-
čki, ki so se še pred nekaj dnevi igrali v 
vrtcu, spremenijo v čisto prave šolarje. Z 
novo šolsko torbo na ramenih, napolnje-
no s šolskimi potrebščinami, veselo, ne-
kateri še malo negotovo, zakorakajo v 
učilnico prvega razreda.  

Prvi šolski dan mora ostati nepozaben 
in za to so na OŠ Kanal poskrbeli učiteljici, 
praznično okrašena večnamenska dvora-
na in drugošolci, ki so jih pozdravili na 
odru dvorane. Biti osnovnošolec ni kar 
tako! Takrat si zelo pomemben! Ravnate-
ljica Milka Zimic in kanalski župan Andrej 
Maffi sta jim izrekla dobrodošlico. Po-
sladkali so se še s praznično torto in že 
kar prehitro je bilo treba iti domov. Na 
POŠ v Kalu nad Kanalom so se starejšim 
vrstnikom letos pridružile tri deklice in en 
deček. Pričakal jih je topel sprejem učite-
ljic in prijateljev, za varno pot v šolo so 
prejeli rumene rutice, ki so jim jih skrbno 
nadeli drugošolci. 

Letos je malih nadobudnežev v Kanalu 
le sedemnajst, in če jim prištejemo še 
štiri, ki obiskujejo prvi razred POŠ Kal nad 
Kanalom, je to še vedno zelo majhna ge-
neracija. Lani se je od OŠ Kanal poslovilo 
osemindvajset devetošolcev, v tem šol-
skem letu deveti razred obiskuje dvaintri-
deset učencev. Kaj se nam obeta prihod-
nja leta? Žal je letos tudi v kanalskem vrt-
cu malo otrok. 

Irena Hočevar Križnič  
V Kalu so drugošolci prvošolčkom skrbno nadeli rumene rutice. Foto: arhiv OŠ Kanal  
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Zlata generacija kanal-
skih maturantov 

Generacija učencev, rojenih v letu 1999, 
je bila že na OŠ Kanal posebna generacija. 
Zelo veliko učencev se je pred štirimi leti 
podpisalo v zlato knjigo, ker so imeli pri 
vseh predmetih zaključene samo odlične 
ocene. Letos so se poslovili od srednje 
šole, in to več kot uspešno. Med njimi je 
tudi po končani srednji šoli vsaj deset od-
ličnih na maturi. Kar štirje dijaki iz nekda-
njega devetega razreda OŠ Kanal s triin-
dvajsetimi učenci so dosegli na maturi 
tako visoko število točk, da so postali 
zlati maturantje, dva sta dosegla vsaj tri-
deset točk na splošni maturi po zaključe-
nem gimnazijskem programu, dve dijaki-
nji pa vsaj dvaindvajset točk na srednjem 
strokovnem izobraževanju. 

Med sedmimi letošnjimi zlatimi matu-
ranti novogoriške gimnazije sta kar dva 
nekdanja učenca kanalske osnovne šole. 
11. julija je bilo na podelitvi spričeval v 
Novi Gorici še posebej slovesno, saj je 
najuspešnejšim dijakom za izjemne uspe-
he čestital in jim podelil maturitetno spri-
čevalo predsednik države Borut Pahor. 
Na novogoriški gimnaziji sta bila zlata 
Blaž Levpušček, dijak splošne gimnazije, 
in Nika Kralj, ki je v preteklem šolskem 
letu zaključila športni oddelek gimnazije. 
Blaž Levpušček iz Kala nad Kanalom bo 

šolanje nadaljeval na Fakulteti za mate-
matiko in fiziko v Ljubljani, in sicer na 
smeri fizika. O Blažu smo v Mostu pisali že 
v pomladni številki, kajti v preteklem šol-
skem letu se je s skupino novogoriških 
gimnazijcev uvrstil na tretje mesto na 
mednarodnem tekmovanju v odpiranju 
sefov v Izraelu. Nika Kralj, doma s Pečna 
pri Kanalu, več let uspešna odbojkarica in 
športnica, se je odločila za študij računal-
ništva v Ljubljani. 

Na poklicni maturi, po zaključku srednje 
strokovne šole, je postala zlata maturan-
tka Larisa Krajnik, ki bo šolanje nadaljeva-
la na Filozofski fakulteti v Ljubljani kot 
študentka pedagogike in italijanščine. Na 
srednji ekonomski šoli je z nazivom zlata 
maturantka srednjo šolo zaključila odlična 
športnica Špela Marušič. Športu se name-
rava posvečati tudi v prihodnje, saj bo 
študirala športno treniranje na Fakulteti 
za šport v Ljubljani. 

Irena Hočevar Križnič  

Zlatim maturantom novogoriške gimnazije je spričevala podelil predsednik države Borut Pahor, med njimi sta Nika Kralj (druga z leve) 
in Blaž Levpušček (drugi z desne). Foto: arhiv Blaža Levpuščka  

Špela Marušič na podelitvi spričevala. 

Larisa Krajnik 
(tretja z leve) se 
veseli uspeha. 
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Udeležil sem se akcije 
Očistimo Slovenijo 

Svet je danes zaradi naših dejanj zelo 
onesnažen, to velja tudi za našo Sloveni-
jo. Namen letošnje akcije ni bilo le čišče-
nje, ampak je bil večji poudarek na loče-
nem zbiranju odpadkov. Akcije sem se 
udeležil tudi jaz. Skupaj s sosedom sva se 
odpravila v gozd za hišo. 

Na obrobju gozda ni bilo veliko smeti, 
bili so le ogorki cigaret. Ko pa sva prišla 
globlje v gozd, sva najprej zagledala veli-
ko pločevink, starih ogrodij koles, avto-
mobilov. To divje odlagališče je bilo zapu-
ščeno. To sva povedala mami, ki je pokli-
cala na komunalo. Ti so hitro prišli in od-
peljali smeti. Bil sem vesel, ker sem lahko 
pomagal pri tej akciji. 

Miha Pogačnik, 8. a, OŠ Kanal  

ZA ČISTO SLOVENIJO: 

 se moramo vsi potruditi; 

 je pomembno, da očistimo turistične 
točke, znamenitosti, naravo in svoj dom; 

 iz morja očistimo plastiko in druge od-
padke;  

 skrbim in čistim okolje;  

 opozorim druge ljudi;  

 očistimo reko Sočo;  

 sem frajer, ker čistim naravo;  

 se potrudim, da ne bi poginile živali in ne 
bi zboleli;  

 zbirajmo star papir in ohranimo gozdo-
ve;  

 za boljše počutje.  
Učenci in učenke 4. b razreda OŠ Kanal  

Razstava o čistem okolju na OŠ Kanal. Foto: arhiv OŠ Kanal  

Znova in znova isti 
prizor 

Pravijo, da je človek najbolj razumno in 
razvito bitje na planetu. A včasih se resno 
sprašujem, če je res tako. Ničkolikokrat 
smo že samo v glasilu pisali o onesnaže-
vanju narave, celotna Slovenija je organi-
zirala čistilno akcijo, a prizori vedno znova 
enaki. Ne razumem, kaj gre ljudem po 
glavi, ko odvržejo smeti, pločevinke, pa-
pirčke v naravo. Če mislijo, da se bo to 
čudežno razgradilo, potem naj pomislijo 
še enkrat oziroma naj s smetmi napolnijo 
stanovanje, hišo, dvorišče in potem opa-
zujejo, v kolikšnem času se bo to razgradi-
lo. 

Pa dajmo no. To je res že smešno. Ljudje 
se potrudijo, postavijo gugalnico na trav-
nik za bloki in kaj te danes pričaka tam? 
Vrečka polna smeti in še nešteto vrečk od 
čipsa, pločevink ... raztresenih ob igralu. 
Kakšno je stanje ob cesti proti Avčam, 
nima pomena izgubljati besed, ker je iz 
dneva v dan slabše. Že to, da piješ pivo, 
ko voziš, je samo po sebi zelo sporno, da 
pa potem prazno pločevinko odvržeš sko-
zi okno avta v naravo, pa je samo pika na i 
že tako neumnemu in predvsem zelo 
brezbrižnemu početju. 

Kot da vse to že ne bi bilo dovolj, so 
ljudje v naši občini začeli delati še nekaj, in 
sicer odlagati cele vreče smeti kar nekje v 
naravi. Saj res, zakaj bi izgubljali čas in 
odvrgli smeti v zato namenjene zabojni-
ke? Jih pač odvržeš, kjer se ti zljubi. Če jih 
kdo pospravi za teboj, dobro, če pa ne, je 
tudi okej. 

Čeprav vse že milijonkrat povedano, pa 
dajmo še enkrat. Morda bo tokrat vsaj pri 
kom vzbudilo malo zavesti in bo postal 
bolj ozaveščen in spoštljiv do narave. 

Narava je ena – plastika, pločevinke, 
skratka smeti se v naravi razkrajajo na 
stotine let. S smetmi uničujemo ekosi-
stem, ubijamo živali in konec koncev sami 
sebi in predvsem generacijam za sabo 
uničujemo bivanjsko okolje. Nam res tako 
ni mar? Razmislite. Če ne zase, naredite to 
za svoje otroke, vnuke ... za vse tiste, ki 
prihajajo za nami. Naredimo za njih svet 
lepši. 

Maja Gerbec  
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Ozaveščanje mladih o nevarnosti 
azbesta. Drugič! 

Na portalu Moja občina.si smo pred kratkim lahko prebrali novico, ki 
opozarja mlade na nevarnosti in škodljivosti azbesta. Lepo! Žalostno in 
grenkobno pa je dejstvo, da je ozaveščanje o tej nevarnosti prišlo v za-
vest odgovornih, celo strokovnjakov kemije, veliko prepozno. V osem-
desetih letih prejšnjega stoletja je bilo težko. Učiteljica, ki je na roditelj-
skem sestanku seznanila starše s škodljivostjo azbesta, je bila kritizira-
na. Strokovnjakinja kemije iz Salonita je po roditeljskem sestanku pre-
pričevala starše, da azbest ni škodljiv ...  

Seveda je ozaveščanje o nevarnostih, ki nas obdajajo, potrebno in 
nujno. Če pa bi bilo to pravočasno, bi v naši dolini rešilo mnogo člove-
ških življenj in veliko trpljenja. Podatek, da je zaradi azbesta obolelih 
več kot 2500 ljudi, je strašljiv. Da o premnogih umrlih niti ne govorimo.  

In v razmislek: Da ne bodo čez nekaj let odgovorni ponovno opozarja-
li mladež na nevarnosti, ki jim pretijo že danes. Mogoče bodo v zaprti 
stekleni posodi prikazovali nevarnosti sežiga 2D- in 3D-odpadkov?! Če 
bo mladež še vztrajala v naši lepi žalostni dolini. 

Lidija Rahotina in Bogomir Bavdaž  

Foto: osebni arhiv Bogomir Bavdaž  

Pogled skozi mrežo 
Ni bistvo življenja v tem, da živiš, temveč 
kako lahko živiš. 

S prihodom jeseni se tudi v Kanalu vese-
limo začetka odbojkarskega prvenstva, ki 
bo prav gotovo izjemno zanimivo in do 
konca negotovo. Kot smo že navajeni, se 
vsakoletno v ekipi Salonita zamenja nekaj 
igralcev, morda tudi trener. Enako bo tudi 
v tem tekmovalnem letu 2018/19. Prišla sta 
dva nova igralca, nov trener, ki pravzaprav 
ni nov, nekdanji igralec Igor Šimunđič. To 
je bila gotovo daleč najboljša in (morda) 
dolgoročna poteza upravnega odbora. 
Dobro za nas je vsekakor dejstvo, da je iz 
prvoligaškega tekmovanja izpadel Gen-I 
(Prvačina), saj smo sprejeli pod svoje okri-
lje dva njihova nadobudna mladeniča, ki 
imata večje ambicije, kot jih je imel njun 
nekdanji klub. Nekdo bi rekel: važno je, da 
je avtobus poln.  

Po končani lanskoletni sezoni, ki je bila 
zelo zanimiva in je gledalcem postregla z 
dobrimi igrami in dobrim rezultatom, sem 
pričakoval, da se ne bo zgodilo to, kar se 
je zgodilo. Seveda se odgovorni niso izne-
verili sebi. Nisem poklican, da bi kaj opore-
kal njihovim odločitvam, se pa preseneče-
nju nisem mogel izogniti. Zakaj preseneče-

nju? Pustiti, da odidejo trije igralci in tre-
ner, ti, ki so imeli ključno vlogo pri ustvar-
janju rezultata, je zelo neodgovorno. Ve-
deti je treba, da se tudi odbojka v Kanalu 
igra zaradi ljudi in da hodimo na tekme, da 
gledamo in vidimo zmage svojih.  

Če so to zadnje menjave v klubu, naj 
bodo. Bojim se, da se bo nadaljevalo po 
uhojenih stezah menjavanja igralcev in 
trenerjev. Najboljša stran tega je, da se 
občinstvo ne da prepričati s pršutom in ga 
niti UO ne more zamenjati. Kdor misli, da 
bo zmagal v bitki z navijači in mediji, se 
bridko moti. Je kdo naredil analizo, se o 
njej izrekel in dovolil prisluhniti drugače 
mislečim? In če je že kdo analizo naredil, je 
verjetno tudi zagovornik načina dela in 
velja tista: kadija toži in kadija sodi. Eno je 
gotovo, znanje igralcev ali trenerjev se 
mora plačati. Varčevanje na tem je padec 
kakovostnega dela, igre in posledično 
rezultatov. Igralci bodo odšli. Ostali bodo 
samo kruhoborci.  

Dolgoročno bo brez ljudi, ki so nekoč 
nekaj bili, težko. Brez nekdanjih igralcev, 
ki imajo t. i. odbojkarsko poreklo, ne bo 
šlo. Če pogledamo v klubih, ki nam danes 
parirajo in so bili, ko so naši igralci igrali v 
evropskih pokalih, tretjeligaši, so danes 
uspešnejši klubi, v katerih imajo glavno 

besedo nekdanji njihovi igralci, zvezdniki. 
Seveda ima pokrovitelj kot nosilec projek-
ta glavno besedo in odloča o marsičem. 
Kaj pa spodnja hierarhija? Verjetno je na-
pačno zastavljena. Igralci, navijači in oko-
lje se morajo poistovetiti z nekom, ki ima 
in je v prepričanju dal nekaj temu športu. 
Odstranitev teh ljudi pomeni počasen sa-
momor za panogo. Pravilno je, da se za 
trenerje ali zaposlene postavijo ljudje, ki 
imajo ime in so nekaj dosegli. Seveda so 
tudi tu limiti, pa ni hudir, da ne bi našli 
nekoga, ki bi bil pravi. Tudi najboljši niso 
postali zvezdniki takoj, kalili so se doma ali 
pa v tujini, in jim je prav zato treba dati 
čas, da se prekalijo v vodenju ali upravlja-
nju, treniranju.  

Prizadevati si moramo, da dobi odbojka 
mesto v Kanalu, ki ga je imela in ki ji gre, 
ter da je kot športna zvrst potrebna mla-
dim, navijačem in pokroviteljem. 

S spoštovanjem. 

Ivan Markič 
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Ivana Stojanović 

Skromno dekle, velika plesalka 
Ivana je punca, ki mi je padla v oči že kot majhen otrok. Prvič sem jo zagledala na stopni-
šču v bloku dobrih deset let nazaj. Že takrat je bilo nekaj na tej mali rjavooki punčki. 
Nekaj, kar je nakazovalo na to, da ta, pa čeprav mala punčka, dobro ve, kaj bi rada po-
čela in kaj ji je všeč. 

In danes dokazuje ravno to. Ko jo po desetih letih opazujem, kako kot najstnica posto-
pa po Kanalu, ugotavljam, da čeprav je že skoraj odrasla, se v osnovi ni čisto nič spreme-
nila. Še vedno je olikana, spoštljiva, ravno takšna, kot je bila, ko sem jo prvič spoznala. 

Spoštovanje, priučene delovne navade, trdna volja in srčna želja jo danes vodijo po 
točno zastavljeni poti. Po poti, ki si jo je sama izbrala in v kateri neizmerno uživa. Danes 
Ivana svoje življenje dobesedno pleše v ritmih glasbe življenja. 

Da je ples nekaj, v čemer Ivana resnično uživa, pričajo tudi in predvsem njeni rezultati, 
katerih piko na i zagotovo predstavlja izbor v plesno reprezentanco Slovenije in s tem 
nastop na svetovnem prvenstvu v cheer danceu meseca aprila 2019 v Orlandu na Floridi. 
Svoje plesne korake je prvič odplesala v plesni šoli Dolls, v kateri pleše še danes. Plesna 
šola, katere srce je Marina Popović, je šola, ki je od časa svojega obstoja dosegla že 
ogromno uspehov, katerih del je tudi Ivana. Ker nihče ne pozna bolje Ivane kot plesalke 
kot njena trenerka, sem zaprosila Marino Popović, da pove nekaj stvari o svoji varovanki 
in nam tako omogoči, da Ivano spoznamo tudi z druge plati. 

Glede na to, da rezultati ne pridejo sami od 
sebe, nas zanima, koliko časa Ivana že treni-
ra? 

Ivana je svojo pot pri dollsicah začela pri 
osmih letih. Sedaj aktivno trenira že devet 
let, in sicer pom, jazz in hiphop. 

Ko smo že omenili rezultate, nam jih lahko 
nekaj naštejete? 

Kot tekmovalka je dosegla že veliko naslo-
vov. Zagotovo je njen največji uspeh bron 
na letošnjem Evropskem prvenstvu v mla-
dinski kategoriji hiphop cheer. Poleg tega 
ima več naslovov podprvakinje iz državnih 
prvenstev, 3. mesto hiphop dvojice na dr-
žavnem prvenstvu in več zlatih ter srebrnih 
priznanj z mednarodnih tekem. 

Letos se je zgodilo nekaj posebnega. Nam 
lahko poveste kaj več? 

Ivana je bila letos izbrana v plesno repre-
zentanco Slovenije na izboru med hudo 
konkurenco. Izbor poteka tako, da se ple-
salke iz vse Slovenije (navadno so to boljše) 
prijavijo na avdicijo, kjer potem izbere naj-
boljših 16. Punce aprila 2019 potujejo v 
Orlando, kjer bodo zastopale barve Sloveni-
je na svetovnem prvenstvu v cheer danceu. 

Vemo, da imate v vaši plesni šoli ogromno 
plesalk, pa vendar, nam lahko zaupate svo-
je mnenje o naši sokrajanki? 

Ivana je pri meni že leta in lahko rečem, da 
je ena močnejših plesalk kluba. Poleg tega, 
da je izjemno motivirana in disciplinirana 

plesalka, jo čaka tudi svetla prihodnost v 
trenerskih vodah. 

Ivano ste lahko pred časom zasledili 
tudi na televiziji v oddaji Slovenija ima 
talent, kjer je skupaj z odličnimi soplesal-
kami in pod taktirko trenerke Marine 
odplesala tako zelo dobro, da so bile pun-
ce uvrščene v naslednji krog. Bravo, pun-
ce! 

Ivani želimo kar se da uspešno nadalje-
vanje plesne poti in veliko uspehov v 
Orlandu in nasploh v življenju. 

Maja Gerbec 

Ivana Stojanović v plesnem elementu. 
Foto: osebni arhiv 

Dobro jutro 

Dobro jutro dnevu, 

ki nove možnosti ponuja, 

dobro jutro soncu, 

ki počasi nas prebuja. 

Dobro jutro pticam, 

ki svobodno jadrajo po obzorju, 

dobro jutro kitom, 

ki brez želja plavajo po neskončnem morju. 

Dobro jutro rožam, 

ki cvetijo na jasah brez meja, 

dobro jutro vetru, 

ki odnaša oblake z neba. 

In dobro jutro meni, tebi 

ter vsem ljudem sveta, 

recimo dobro jutro sanjam, 

saj le podnevi uresničiti se jih da. 

Ana Vidmar, 9. b, OŠ Kanal  
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  Na Doblarju, 10. 7. 2018  
Tega dne je Ana Ipavec (Fleutova), moja 

mama, praznovala svoj 90. rojstni dan. 
Skromna, kot je, nas ni želela obremenje-
vati, zato je rekla, da ona letos ne bo praz-
novala. A zgodilo se je ravno obratno, 
praznovala je že vikend prej, tisti dan in še 
dan kasneje. Kako tudi ne, saj ima veliko 
družino, še vedno moža, ki je že v 97. letu 
(Pintarjevega iz Ročinja), dva otroka, ene-
ga vnuka, tri vnukinje, štiri pravnukinje, še 
vse sestre z možmi ter enega brata in kup 
sosedov, nam in njim njena modrost, njen 
nasmeh in vedno odprta vrata veliko po-
menijo. Sosedje pravijo, da so ponosni, 
ker imajo med sabo mladostno, vedro, 
čilo in iskrivo devetdesetletnico, ki jo je 
izbrusilo življenje, ki ni bilo vedno prijaz-
no. A kjer prevladujejo iskrena ljubezen in 
spoštljivi odnosi, se lažje obnovijo izgub-
ljene moči in previharijo težave, ki jih nala-
gajo leta. Živeti v taki družini in vasi je ve-
lik blagoslov. 

Mama je bila presrečna, še posebno, ko 
smo na klopci pred domačo hišo obujali 
spomine in kot v starih časih, sicer malo 
neubrano, zapeli pesmi, kot so Oj, mlado-
sti moja, Kje so tiste stezice, ki so včasih 
bile in seveda Mi se imamo radi, radi … Da, 
brez ljubezni v življenju ne gre … ljubezen 
je gonilna sila vsega. In moja mama živi 
skupaj z mojim očetom že 69 let. In to sta 
ljubezen in potrpežljivost, da sta in skupaj 
še vedno zmoreta kljub starosti premago-
vati vse ovire. 

Za 90. rojstni dan ji želimo, da bi dožive-
la še veliko podobnih dni, ko je bila obkro-
žena z vsemi sebi dragimi in obujala spo-
mine, ki so se nabrali v čudovitem šopku 
častitljivih let. 

Mama, vsi te imamo zelo radi, ker si tak-
šna, kot si. 

 
Njenim željam se pridružujeta Društvo 
upokojencev Kanal in uredniški odbor 
občinskega glasila Most. 

Občanke in občani častitljivih let 
V občinskem glasilu Most radi en delček glasila posvetimo svojim najstarejšim občanom. Do sedaj smo jih predstavili že kar nekaj. Naj-
večkrat jim lepo besedo in voščilo namenijo člani društva upokojencev, tudi tokrat je tako, a prostor bomo tokrat namenili še posebej 
lepemu voščilu, ki je bilo napisano izpod rok hčerke naše tokratne slavljenke gospe Ane Ipavec. Njena hčerka Andreja Ipavec je takole 
zapisala: 

Podpisano pismo o nameri ustano-
vitve čezmejnega grozda 

Zamisel o ustanovitvi čezmejnega grozda (clustra), ki bo zdru-
ževal občine z obeh strani meje in bo pomenil možnost skupnega 
konkretnega sodelovanja na področju turizma, infrastrukture, 
energetike, kulture, izročil, tradicije ... ter možnost črpanja ali 
pridobivanja evropskih sredstev, se je porodila na letošnjem tra-
dicionalnem novoletnem srečanju Slovencev Videmske pokrajine 
in Posočja. 

Župani iz Benečije, Rezije in Železne doline ter nekaterih drugih 
okoliških občin so pismo o nameri ustanovitve čezmejnega groz-
da (clustra) podpisali 6. julija letos. V torek, 17. julija, pa so se jim 
pridružili tudi župan občine Kobarid Robert Kavčič, občine Bovec 
Valter Mlekuž, občine Tolmin Uroš Brežan in občine Kanal ob 
Soči Andrej Maffi. 

Nataša Hvala Ivančič  
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Na zaključnem turnirju DP starejših deč-
kov so nastopile ekipe Salonit Anhovo, 
Calcit Volley, Maribor in Panvita Pomgrad. 
Mladi Kanalci so v polfinalu premagali 
ekipo Calcit Volley in v velikem finalu potr-
dili svojo premoč še nad ekipo Panvita 

Pomgrad. Kanalski odbojkarji so s pomo-
čjo bučnega navijanja domače navijaške 
skupine Salonit Cementboys postali dr-
žavni prvaki in tako napovedali boj na 
odličja tudi v novi sezoni.  

Tudi članska ekipa je, kljub različnim 

Nova sezona in nova imena. Tudi višji cilji? 
Odbojkarji kanalskega Salonita Anhovo so lansko sezono zaključili nad pričakovanji. V 
malem finalu proti Panviti Pomgrad so se veselili tretjega mesta v državnem prven-
stvu. Odlično se je odrezala tudi ekipa dečkov, saj so na odlično organiziranem turnirju 
F4 za starejše dečke prav tako ugnali ekipo iz Murske Sobote in tako postali državni 
prvaki.  

kadrovskim težavam, po dolgem času 
obogatila kanalsko vitrino z novo brona-
sto medaljo. Težave s kadrovanjem so se 
nadaljevale tudi po koncu sezone. Odho-
di nekaterih ključnih igralcev prejšnje 
sezone in prvega trenerja Andreja Urna-
uta, ki je odšel v prestolnico, kjer bo vo-
dil prvake ACH Volley, so vodstvo prisilili, 
da je bilo poletje še bolj delovno in stre-
sno. Ampak s skrbnim, premišljenim in 
dobrim planiranjem je sestava nove ekipa 
še kompaktnejša, kar je najpomembnej-
še, zapolnjene so vse pozicije.  

V naslednji sezoni bo Kanalce vodil hr-
vaški strokovnjak Igor Šimunčić. Doma-
čim poznavalcem odbojke se je že vtisnil 
v spomin kot odličen organizator igre. Z 
ekipo Salonit Anhovo je v 90. letih osvojil 
dva državna naslova ter dve sezoni igral v 
takratni Ligi prvakov. V igralski karieri je 
zbral tudi 128 nastopov za hrvaško izbra-
no vrsto.  

Novost je tudi na mestu organizatorja 
igre. Kanalski dres bo nosil 30-letni srbski 
organizator igre Strahinja Kuburović. 
Strahinja je 198 cm visoki odbojkar, rojen 
v Prijepolju v Srbiji. Slovenski ljubitelji 
odbojke se ga bodo spomnili iz sezone 
2010/11, ko je igral v Novi Gorici in z ekipo 
Marchiol Vodi osvojil 3. mesto v DP. Novo 
pogodbo so podpisale tudi gonilne sile 
kanalske igre: kapetan Dejan Čabarkapa, 
blokerja Gregor Basaneže in Urban 
Česnik ter korektor Aleks Kovačič.  

Razveseljuje pa dejstvo, da je klub v 
svoje vrste povabil tudi mlade, obetajoče Utrinek s finalne tekme zaključnega turnirja DP starejših dečkov  

Kanalski odbojkarji so se predstavili tudi na Festivalu goriške obrti in podjetništva v Novi Gorici.  
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Članska ekipa OK Salonit Anhovo - Kanal se je prvič predstavila na prireditvi Skoki z mosta 2018.  

igralce. Štiriletno pogodbo so podpisali z 
obetavnim centralnim blokerjem Jako-
bom Kavčičem. Kanalski dres bo nosil 
tudi mladi up goriške odbojke, po rodu iz 
Kanala, Maj Nanut.  

Najodmevnejša okrepitev se je zgodila 
na mestu sprejemalca. 198 cm visoki 25-
letni hrvaški državni reprezentant Fran 
Peterlin je podpisal enoletno pogodbo 
za igranje v Kanalu. Kljub mladosti ima 
Fran že lepo mednarodno kariero, saj je 
dve sezoni igral v Švici pri ekipi TV Scho-
nenwerd. V lanski sezoni je osvojil 3. me-
sto v grškem državnem prvenstvu z eki-
po FoinikasSyrou.  

Vsi ti igralci se bodo priključili že zdrave-
mu jedru, ki ga tvorijo še: Irenej Karnel, 
Danijel Šarić, Dalibor Tomić, Matic Vrto-
vec, pomočnik trenerja Rok Knafelc, sta-
tistik Jure Trampuš, maser Željko Kizić in 
kondicijski trener Matija Dugar.  

Nova imena, nova miselnost, nov pri-
stop, mlada moč lahko pomenijo tudi 
višje cilje? Bomo »videli« v novi sezoni, ki 
se je začela z oktobrom.  

Besedilo: Boštjan Simčič, 
OK Salonit Anhovo - Kanal  

Foto: Borut Jurca  

Capkov memorial 
V soboto, 11. avgusta, je kot vsako leto 

ob tem času potekal turnir v spomin na 
Radovana Vidiča, igralca OK Salonit, ene-
ga boljših igralcev mlajše generacije, vses-
plošnega športnika, animatorja odbojke. 
Letos smo na svoj način njegovi nekdanji 
soigralci, sopotniki in trenerji počastili 
spomin nanj, s prisotnostjo ob zaključku 
turnirja.  

Radovana se spominjamo kot pridnega, 
marljivega in zelo prizadevnega ter odgo-
vornega igralca. Nikoli ni popuščal v svoji 
vlogi centralnega igralca. Še danes bi bil 

vzornik mladim generacijam, če bi ga vide-
le igrati. Bil je eden od tvorcev odbojke v 
Kanalu, po odhodu starejših generacij. 
Prisotni so izražali negodovanje, da si nje-
gov klub ni vzel niti toliko časa, da bi mu 
izkazali čast s svojo udeležbo na tekmah v 
igri na mivki ali pa vsaj z ogledom tekem. 
Očitno je, da izkazovanje časti posamezni-
ku ne sodi v zavest ljudi, ki vodijo klub, ker 
niso nikoli bili resnični pristaši kluba ali pa 
jim je povezanost s krajem zadnja briga. 
Ohranimo ga v spominu, ker si je to zaslu-
žil.  

Ivan Markič 
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Bučni njoki 

 1 kg buče, 

 30 dag integralne moke, 

 10 dag parmezana, 

 5 dag masla, 

 0,5 dl deviškega oljčnega olja, 

 5 dag drobtin. 

Bučo pečemo v pečici, segreti na 180 °C, 
približno 15 minut. Nato jo olupimo, nareže-
mo na kocke in zmešamo skupaj z moko ter 
oljčnim oljem. Oblikujemo njoke in jih raz-
poredimo na pomaščen pekač. Po njih po-
sujemo parmezan, drobtine ter malo 
masla. Vse skupaj damo v pečico, segreto 
na 150 °C, za nadaljnjih 20 minut. 

 
Ocvrti zrezki iz buče hokaido 

 30 dag buče, 

 ščepec soli, 

 28 g pirine moke, 

 1/2 jušne žlice origana, 

 peteršilj, 

 3 stroki česna. 

Bučo skuhamo v slani vodi, odcedimo in 
pretlačimo. Vse skupaj ohladimo. Peteršilj 
in česen na drobno sesekljamo in primeša-
mo k buči. Počasi vmešamo moko in origa-
no ter oblikujemo kroglo. Oblikujemo zrez-
ke, jih povaljamo v moki in spečemo na 
olju. 

 
Krema iz muškatne buče 

 1 skodelica narezane muškatne buče, 

 1/2 čajne žličke cimeta, 

 1/2 čajne žličke sladkorja, 

 1/4 čajne žličke vaniljevega izvlečka, 

 3 jedilne žlice posnetega mleka. 

Vse skupaj damo v mešalnik in zmešamo 
v gladko zmes. Postrežemo lahko hladno ali 
toplo. Po želji okrasimo s sladko smetano. 

Bučna torta 

 1 buča hokaido, 

 300 g maslenih piškotov, 

 mleko, 

 koruzni škrob, 

 sladkor, 

 maslo, 

 cimet, 

 ingver, 

 pomarančni sok. 

Približno 300 g piškotov zmešamo z 200 g 
masla v gladko testo, ki ga položimo v pe-
kač za torto. Olupljeno bučo narežemo na 

Velika kuharija za male šefe 

Buče 
Kljub toplim temperaturam je v naše kraje prišla gospa jesen. Kot vedno tudi tokrat ni 

prišla praznih rok. S seboj je prinesla zvrhano culo dobrot, brez katerih si vedno krajših 
jesenskih dni sploh ne znamo več predstavljati. Tudi letos smo se zelo razveselili tistih 
lepih, oranžnih in vsestranskih debelink. Buče so prave znanilke jeseni in glavni simbol 
noči čarovnic. Lahko jih uporabljamo kot okras ali kot sestavino pri glavnih jedeh, pred-
jedeh in celo sladicah. 

Njihova uporaba v prehrani je pomembna, saj so buče znane po tem, da imajo diuretič-
ne lastnosti, delujejo pomirjevalno in so koristne pri vnetjih tankega črevesja. 

Za vas smo tokrat izbrali dva recepta za glavno jed in dva za sladico. Za katerega se 
boste odločili, prepuščamo izbiro vam. Najbolje, da poskusite vse štiri in nam potem 
sporočite, kateri recept vam je bil najbolj všeč. 

koščke in s pomočjo mešalnika zmešamo v 
gladko zmes. Dodamo mleko, cimet, po-
marančni sok in ingver. Mešamo toliko 
časa, da dobimo gladko zmes. Zmes nane-
semo na testo v pekaču. Vse skupaj damo 
za dobro uro v pečico, segreto na 175 °C. 
Torto ohladimo in damo v hladilnik za ne-
kaj ur. Na koncu vse skupaj okrasimo s 
sladko smetano.  

Pa dober tek! 

Maja Gerbec 

Paradižnik, velik tako 
kot buča 

Gospod Vinko Čargo iz Ročinja je le-
tošnjo sezono na svojem vrtu pridelal 
skoraj tako velik paradižnik kot buča, 
težek je bil natanko 85 dekagramov. 
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Med najbolj znane slovenske gradove 
vsekakor sodi Ljubljanski grad, ki bedi nad 
glavnim mestom že več kot 900 let. Prvi 
zametki življenja na griču, kjer stoji grad, 
segajo v 12. stoletje pred našim štetjem. 
Grad, ki leži 366 metrov nad morsko viši-
no, je v svoji zgodovini doživel mnogo 
preobrazb. Leta 1785 ga je Franc Jožef II. 
določil za kaznilnico, v času Ilirskih provinc 
so ga Francozi uporabljali za bolnišnico, 
leta 1905 pa ga je mesto Ljubljana odkupi-

lo v kulturne namene. Do leta 1964 so bila 
tam še stanovanja. Danes se na gradu lah-
ko poročite, tu potekajo številni koncerti, 
prireditve, film pod zvezdami, razstave, 
gledališke predstave, uporabljajo pa ga 
tudi v protokolarne namene. 

Zagotovo med najbolj posebne gradove 
tako v Sloveniji kot izven naših meja sodi 
Predjamski grad. Grad, ki je kot največji 
jamski grad na svetu vpisan tudi v  
Guinessovo knjigo rekordov, že več kot 

800 let stoji sredi 123 m visoke kamnite 
stene. Prvič je bil omenjen leta 1274. Zgra-
dili so ga oglejski opati in mu dali gotsko 
podobo. Pozneje so ga prezidali novi last-
niki iz rodbine Luegg, katerih najznameni-
tejši predstavnik je Erazem Predjamski. 
Predjamski grad velja za edini v celoti 
ohranjen jamski grad v Evropi, ki ponuja s 
svojo znamenito lego edinstven vpogled v 
gradbene tehnike in iznajdljivost srednje-
veških ljudi, ki so iskali tik ob vhodu v jamo 
svoje zatočišče. Med 2. svetovno vojno 
sta bila tam tiskarna in sodišče. Danes si 
lahko tam ogledamo bivanjske prostore, 
zbirko orožja, oljnih slik ... 

Med zagotovo najpogosteje fotografira-
ne in oblegane gradove sodi Blejski grad. 
Blejski grad je grad na strmi pečini, ki se 
dviga 139 m nad gladino Blejskega jezera. 
Dolga stoletja je bil sedež velike gorenjske 
posesti briksenške škofije, danes pa velja 
za eno največjih kulturnih in turističnih 
znamenitosti Slovenije. V svoji zgodovini 
je zamenjal kar nekaj lastnikov, danes pa 

Za male in velike popotnike 

Slovenski gradovi  
Le kdo jih ne pozna? So del prenekaterih pravljic, določeni so še vedno namenjeni do-
movanju, spet drugi so bili spremenjeni v muzeje. Tako mogočni, tako lepi. Te mogoč-
ne utrdbe, ki so bile in so še značilne predvsem za Evropo in Bližnji vzhod. 

Največ gradov je bilo zgrajenih med 9. in 16. stoletjem z namenom, da bi graščaki v 
njih živeli varni pred morebitnimi sovražniki. Značilno za gradove je, da so bili večinoma 
sezidani na vrhu strmih gričev. Če tega ni bilo, so naredili umetnega ali pa skopali okrog 
gradu globok in širok vodni jarek. 

Gradovi so bili od vedno zanimivi, življenje za grajskimi zidovi pa markantno. Slovenija 
je kljub svoji majhnosti država, ki je bogata po številu gradov. Nekatere je žal že načel 
zob časa, drugi pa se še vedno bohotijo v vsej svoji lepoti in med svoje zidove privabljajo 
na stotine turistov, željnih poznavanja skrivnostnega življenja za grajskimi zidovi. 

je v lasti države, z njim pa upravlja Zavod 
za pospeševanje in razvoj turizma Bled. 
Grad velja za enega izmed najbolj roman-
tičnih krajev, kjer lahko svoji izbranki ali 
izbrancu dahnete svoj da. Ni pa name-
njen zgolj porokam, ampak si lahko tam 
ogledate zanimiv muzej, degustirate do-
bra vina ali prigriznite kaj dobrega v idilič-
ni grajski restavraciji. Vsekakor je vreden 
ogleda. 

Kot zadnjega izmed nešteto čudovitih 
gradov, ki jih ponuja Slovenija, smo za 
vas obiskali Grad Otočec. Ta grad je re-
snično nekaj posebnega, saj je edini vodni 
grad. Stoji na enem izmed otokov na reki 
Krki. Skozi svojo zgodovino je zamenjal 
veliko lastnikov. Med vojno je doživel 
požig in porušitev s strani partizanov. 
Kasneje so ga nacionalizirali in postopo-
ma obnovili. Danes se lahko tam poroči-
mo v čisto pravem grajskem slogu, kaj 
dobrega prigriznemo ali prenočimo v 
čudovitem hotelu s petimi zvezdicami. Če 
boste le imeli čas, si ga oglejte ali morebi-
ti tam preživite dan ali dva. Ne bo vam 
žal.  

Maja Gerbec 
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Podpredsednik društva in vodja projek-
ta Plac pod r'kac Tine Horvat je povedal, 
da so v lanski sezoni veliko ur namenili za 
urejanje okolice, zato je za druge načrto-
vane dejavnosti in dogodke zmanjkalo 
časa, ponagajal pa jim je še deževni sep-
tember. Letos so z deli začeli zgodaj, že 
sredi aprila. Približno 12 aktivnim članom 
društva so se pridružili še nekateri mladi iz 
krajevne skupnosti, k urejanju prostora pa 
so pristopili tudi starejši krajani.  

Največja letošnja pridobitev je igrišče za 
odbojko na mivki. Izkoristili so mivko, ki jo 
je zadnji čas radodarno nanesla Soča. V 
letošnji sezoni to ni edina novost, saj so 
dodatno uredili dve novi terasi, dostopno 
pot ter počistili zaraščeno brežino. Celo-

ten prostor so opremili z ličnimi mizami in 
klopmi, izdelanimi iz palet, ki so jih odsto-
pila okoliška podjetja. Pod krošnje so 
umestili tudi manjši prireditveni oder in 
lesen bar. Najpogumnejše skakalce v vo-
do pa je tudi letošnjo kopalno sezono 
razveseljeval »tarzan«, ki visi z mostu čez 
Sočo.  

Žal jim je vreme tudi letos ponagajalo, 
zato je bila večina glasbenih prireditev 
odpovedana. Uspelo pa jim je izpeljati 
turnir v odbojki na mivki, tekmovanje v 
družabnih igrah, potopisni predavanji, rap 
večer ter zabavo  
z elektronsko glas-
bo ob zaključku 
sezone.  

 

Poletni oddih na deskljanski plaži 
Plaža ob Soči v Desklah, ki so ji člani društva 5 Minut nadeli ime Plac pod r'kac, že dru-
go sezono privablja številne domačine, pa tudi turiste in kopalce iz okoliških krajev. 
Člani društva, ki so predvsem dijaki in študenti, so pod akacijami uredili prijetno rečno 
kopališče.  

Tine je ob koncu pogovora poudaril, da 
vsi člani društva delajo prostovoljno, vse 
prispevke pa namenjajo v fond za izbolj-
šave v naslednji sezoni. Opažajo, da je bil 
zlasti v popoldanskem času obisk večji od 
lanskega. Največ pa jim pomeni, da imajo 
podporo lokalne skupnosti, predvsem 
pa, da je plac postal prostor za srečeva-
nje tako mladih kot starejših iz Deskel in 
okolice.  

Toda smaragdna Soča je hudourniška in 
nepredvidljiva reka. Septembra je treba 
pospraviti in odstraniti vse, kar prve nara-
sle vode lahko odnesejo. Varno mesto 
mora dobiti vsa oprema, razstaviti je tre-
ba oder, lično postavljeno leseno hiško, 
zavarovati prostor in igrišče. Toda fantje 
se ne dajo. Idej za naslednje leto je že 
zdaj veliko. 

Srečno, fantje, čeprav bo treba tudi 
prihodnjo sezono pridno poprijeti.  

Besedilo: Ana Valentinčič 

Foto: Jernej Kravos  



49 

 

Bonton. Le kaj je to? 
Bonton je beseda, ki jo je vsakdo iz-

med nas vsaj enkrat že slišal. Gre za 
sklop pravil spodobnega vedenja v dru-
žbi. Gre za tako imenovane standardizi-
rane oblike obnašanja, ki veljajo v dolo-
čenem okolju. Lahko bi rekli, da z bonto-
nom ali njegovim upoštevanjem človek 
pove nekaj o sebi in svojem statusu. 

Med osnovne oblike bontona sodijo 
pozdravljanje, besedi hvala in prosim, 
neskakanje v besedo, neigranje s hra-
no ... vse to in še veliko veliko več je 
bonton. 

Vse to že vemo, torej zakaj sedaj govo-
rimo o stvari, ki je vsem tako zelo dobro 
poznana? Zato ker četudi je poznana, 
velikokrat, prevečkrat ni upoštevana. 

Verjamem, da je marsikomu poslovni 
bonton popolna neznanka, a da sta lju-
dem tuji pozdravljanje in odzdravljanje, 
mi pa ni prav jasno. Pa da se razumemo, 
tu ne gre zgolj in samo za problem mla-
dih, ampak predvsem tistih malo večjih. 
Tistih, ki bi morali biti otrokom in mladi-
ni zgled. Pa so res? 

Ničkolikokrat se je zgodilo, da je otrok 
pozdravil, njegov starš ali stari starš pa 
ne. Je res tako težko reči »dober dan«? 
Na žalost niso samo starši in stari starši 
tisti, ki pozabljajo, da z zgledom nauči-
mo največ. Tudi določeni ljudje, ki delajo 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 
izven njih pozabijo, kaj učijo naše naj-
mlajše. Ne pomaga pisati, učiti, če po-
tem s samim zgledom popolnoma povo-
zimo tisto, kar smo do sedaj vneto razla-
gali in zahtevali, da naši otroci znajo. 

Pozdravljanje, zahvala, besedi oprosti-
te in prosim, to bi moralo biti v nas sa-
mih. Pozdrav je ena izmed osnov bonto-
na. Ko majhen otrok pozdravi, smo vsi 
razneženi. Kje se potem ta lepa gesta 
izgubi? Od nas ne terja veliko, lahko pa 
da ogromno. Zgolj nasmeh in pozdrav 
včasih naredita čudež. Poskusite, če ne 
verjamete, ne bo vam žal. In ne pozabi-
te, najboljša šola je tista, ki jo dajemo z 
zgledom.  

Spoštovane bralke in bralci občinskega glasila Most 
Pred štirimi leti nam je bila za mandatno obdobje štirih let zaupana naloga 

ustvarjanja in urednikovanja občinskega glasila Most. Skupaj z vami smo ustvarili 
štirinajst številk. Nekaterim je glasilo všeč, drugim ne, ne glede na to pa je bilo v 
vsako številko Mosta vloženega veliko truda in zato bi se rada na tem mestu javno 
zahvalila vsem tistim, ki so poleg vas in moje malenkosti zaslužni, da pride v vaše 
domove glasilo, kot ga poznate. 

Matejka Maver Pregelj je oseba, ki na strani občine poskrbi, da vse štima tako, 
kot mora. Ona je tista, ki vas cuka za rokav, da tako pridno pišete in pošiljate član-
ke, ona je tista, ki ureja spletni portal Moja občina Kanal ob Soči, z eno besedo, 
ona je tista, ki poskrbi, da ustvarjanje občinskega glasila teče kar se da gladko. 

Mojca Pipan je gospodična, ki budno bdi nad vsemi našimi članki in poskrbi, da 
so zapisani slovnično pravilno. Hitra, pridna in vedno na razpolago. Lektorica, ki si 
je lahko samo želiš. 

Damijan Simčič je tisti gospod, ki je zaslužen, da vas v nabiralnikih pričaka Most 
s tako lepo naslovnico. Njegove fotografije so čudovite, delo z njim pa pravi uži-
tek. Če je še tako turoben dan, te on zna nasmejati. Skromen, nasmejan človek in 
čudovit fotograf. 

Erik Pregelj je zaslužen, da je Most tako lepo oblikovan. Človek velikega potr-
pljenja, še večjega znanja in ne nazadnje človek, s katerim je res lepo delati. 

Naj na koncu predstavim še »svoje punce«. Gospe, gospodične, ki skupaj z mano 
ustvarjajo Most. Irena Križnič Hočevar, Ana Valentinčič, Mojca Perkon Kofol, Pet-
ra Paravan, Tina Razboršek. Kaj reči o njih? Pridne, delovne, ustvarjalne ... vse to 
in še več so one. One, ki za vas pišejo, za vas ustvarjajo in z vami delijo. Brez njih 
Most ne bi bil to, kar je. 

Drage bralke in bralci, hvala vam za vse kritike, pohvale, spodbudne besede, 
graje ... Hvala vam za vse. 

Maja Gerbec, glavna in odgovorna urednica 

   Zahvala 

Kakšno veselje prineseta v domove otroški smeh, jok ... Ta mala nedolžna bitje-
ca. Tako občutljiva, a tako zelo vplivna. Majhna, a obenem vsemogočna. Ko jih 
prvič vidiš, objameš, spoznaš, da v resnici do tistega trenutka nisi vedel, kaj pome-
ni resnično ljubiti. Tako zelo globoko, tako zelo brezpogojno in za vedno. Ja, ta 
ljubezen je edina ljubezen na tem svetu, ki je večna. 

Tudi v teh poletno-jesenskih mesecih je v občini Kanal ob Soči na svet prijokalo 
kar nekaj neprecenljivih bitjec. Vsa posebna, vsa unikatna. Ena in edina. 

Vsem novorojenkam in novorojenčkom želimo, da bi bilo njihovo življenje vedno 
bogato z zdravjem in ljubeznijo. Če imaš to dvoje, imaš možnost imeti vse, kar ti 
srce poželi. Njihovim staršem pa želimo veliko prespanih noči, čim manj skrbi in 
obilo lepih, nepozabnih trenutkov. 

Imen novorojenčkov zaradi spoštovanja novega zakona o varovanju osebnih 
podatkov ne objavljamo.  

Uredništvo Mosta 

 
 
»Čez petdeset let ne bo več pomembno, kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši ste 

živeli, koliko ste imeli na bančnem računu in kako ste se oblačili. A svet bo morda za 
odtenek boljši, ker ste bili pomembni v življenju nekega otroka.«  

Anonimnež  

Čestitka novorojenim in njihovim staršem 
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Pobarvano pobarvanko pošlji 
na naš naslov: 
Občina Kanal ob Soči 
(Most – pobarvanka), 
Trg svobode 23, 5213 Kanal 
ali skenirano po e-pošti: 
mostkanal@gmail.com. 
in mogoče boš prav ti prejel/a 
nagrado. 
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Nagrado za poslano pobarvanko iz prejšnjega Mosta prejme 
Lina Marinič iz Deskel. Čestitamo! 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 56: 
praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme Metka Novel iz Kopra. Čestitamo!  
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V občinskem glasilu Most smo že veliko-
krat pisali o problematiki onesnaženega 
okolja. Tudi delček tokratne številke smo 
posvetili tej problematiki, ki je iz dneva v 
dan hujša. 

Tokrat pa nekakšno mešanico 
čestitke in zahvale hkrati name-
njamo vsem tistim, ki so se pro-
stovoljno udeležili vseslovenske 
čistilne akcije Očistimo Slovenijo 
zadnjič. 

Čestitke za to, ker ste si vzeli 
čas, ker ste imeli voljo, in prisrčna 

zahvala, ker vam je mar. Ker ne pogledate 
stran, ampak z dejanji kažete, da je vse 
možno, če je le želja prava. 

Čestitka Stanje pred volitvami 
Jesen nam poleg vsega letos prinaša tudi 

lokalne volitve. Volitve za župana/županjo 
in občinske ali mestne svetnike/svetnice. 
To je čas, ko bi se bilo treba konstruktivno, 
predvsem pa kritično in samokritično ozre-
ti nazaj in si naliti čistega vina. Bodisi do-
brega bodisi tistega, ki gre bolj težko po 
grlu. 

Občina Kanal je občina, v kateri ni vse 
slabo. Daleč od tega. A tudi ni vse dobro 
oz. »je že dobro«, kot jih večina rada reče. 
Ne, občina Kanal je občina, v kateri se lah-
ko še marsikaj postori. Ne samo župan, 
tudi občinski svetniki in ne nazadnje prebi-
valci sami moramo hrepeneti in delati na 
tem, da bo prihodnost občine lepa. Da ne 
bodo ljudje bežali iz nje, ampak iskali biva-
lišče, domovanje v njej. Ustvariti moramo 
občino, ki bo zdrava, okoljsko neoporeč-
na. Občino, ki bo drugim za zgled. Če ste 
na to pripravljeni, za začetek pojdite na 
volitve in dajte glas tistemu, ki ima vizijo in 
delovne navade. Ne podeljujte glasov lju-
dem samo zato, ker jih poznate, ker je bil 
vaš oče sošolec od njegove mame, ker so 
v isti stranki kot vi … NE! Če si resnično 
želite napredka v naši občini, preberite 
programe kandidatov, spoznajte njihove 
poglede, namene ... in jih podprite s tem, 
da jim date svoj glas. 

Pa ne pozabite, en sam ne more kaj do-
sti, skupina pa lahko podira zidove. Kot 
pravijo, v slogi je moč, zato stopimo sku-
paj, kajti sam župan ali sam svetnik ne mo-
re kaj dosti, skupaj z vami, nami vsemi pa 
lahko naredi ogromno. 

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

od novembra do decembra 2018 

 

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

vsako soboto od 8. ure 
dalje 

Tržni dan Tržnica Kanal TIC Kanal 

četrtek, 8. november 
ob 16.30 uri 

Delavnica "Peka drobnega peciva" OŠ Kanal Predavanje je organizirano v sklopu projekta 
REVITUM – sofinanciran s sredstvi EKSRP 

sobota, 10. november 
ob 16. uri 

Ustvarjalna delavnica v Ročinju Kulturni dom 
Ročinj 

KD Valentin Stanič Ročinj 

torek, 13. november 
ob 8. uri 

Turnir v balinanju za moške na balinišču v 
Desklah 

DU Deskle Anhovo 

nedelja, 15. november 
ob 8. uri 

Turnir v balinanju za ženske na balinišču v 
Desklah 

DU Deskle Anhovo 

sobota, 17. november 
ob 11. uri 

3. Štokolofest Deskle TD Korada Deskle 

sobota, 17. november 
ob 19. uri 

Martinovanje v Avčah Dom  Avče Krajevna skupnost Avče 

nedelja, 18. november 
ob 17. uri 

Zimski abonma - 2. predstava Kanal GD Kontrada Kanal 

nedelja, 18. november 
ob 18. uri 

Pohod na Vremščico Kanal PD Valentin Stanič 

četrtek, 22. november 
ob 18. uri 

Delavnica "Odkrivamo različne teh-
nike pletenja volnenih nogavic" 

Kanal Predavanje je organizirano v sklopu projekta 
REVITUM – sofinanciran s sredstvi EKSRP 

sobota, 24. november 
ob 11. uri 

Proslava ob 77. obletnici Ustanov-
nega zbora OF za Kanalsko obmo-
čje 

Dom veteranov 
Kambreško 

Krajevna organizacija Zveze borcev za vredno-
te NOB Kanal 

sobota, 24. november 
ob 17. uri 

Revija pevskih zborov in vokalne 
skupine občine Kanal ob Soči 

Večnamenska 
dvorana Kanal 

TD Kanal 

torek, 27. november 
ob 15. uri 

Delavnica "Priprava tolminskih jedi 
na sodoben način" 

Gostišče Križnič  
Kanal 

Predavanje je organizirano v sklopu projekta 
REVITUM – sofinanciran s sredstvi EKSRP 

sobota, 1. december 
ob 16. uri 

Adventna ustvarjalna delavnica v 
Ročinju 

Kulturni dom 
Ročinj 

KD Valentin Stanič Ročinj 

nedelja, 2. december 
ob 19. uri 

Pohod na Jelenk Kanal PD Valentin Stanič 

sreda, 5. december ob 
19. uri 

Miklavževanje Kanal Etnološko društvo Liški pustje 

sobota, 15. december 
ob 10. uri 

Pohod na Prižnico Plave TD Korada Deskle 

nedelja, 16. december 
ob 17. uri 

Zimski abonma - 3. predstava Večnamenska 
dvorana Kanal 

GD Kontrada Kanal 

petek, 21. december 
ob 19. uri 

Zimski nočni pohod Solkan - Plave Društvo tabornikov ROD Odporne želve 

sobota, 22. december 
ob 19. uri 

Luč miru Kulturni dom 
Deskle 

Društvo tabornikov ROD Odporne želve 

sreda, 26. december ob 
14. uri 

Pohod na Jelenk z baklami Športni park 
Morsko 

ŠD Morsko 

sreda, 26. december ob 
17. uri 

Štefanovo Levpa ŠKTD Levpa 

četrtek, 27. december 
ob 17.30 uri 

Novoletno srečanje krajanov Kanal TD Kanal 
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