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Most 

Glasilo občine Kanal ob Soči 

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

Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči, 
zanjo županja Tina Gerbec 

Glavna in odgovorna urednica: 
Maja Gerbec 

Člani uredniškega odbora: Irena Hočevar 
Križnič, Tina Razboršek, Anica Valentinčič, 

Erika Koncut 

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

Oblikovanje in grafični prelom: 
Erik Pregelj 

Fotografija na naslovnici: 
Simon Prinčič, Ročinj 

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 
tina.testen@gmail.com s pripisom 
»oglaševanje v Mostu«. 
Vse dodatne informacije v zvezi z 
oglaševanjem dobite na mobitelih: 
040 475 676 ali 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). 
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 

Drage bralke in bralci! 

Po čudovitem, toplem poletju, ki je 

v naše kraje prineslo kar pestro do-

gajanje, se ponovno vračamo med 

vas. Polni poletnih vtisov smo stopili 

jeseni naproti. Jesen je čas, ko se 

narava pripravlja na zimsko spanje. 

Dnevi se krajšajo, noči so vedno hla-

dnejše, listi na drevesih se bohotijo 

v toplih tonih jesenskih barv. Čeprav 

je jesen čas, ko po nekoliko brez-

skrbnem poletju zakorakamo v sta-

re tirnice dela, šole, obveznosti, ne 

smemo dopustiti, da je ne bi uživali 

v vsej njeni lepoti. Pojdimo v naravo, naberimo kostanj, gobe, uživajmo v 

dobrotah, ki nam jih jesen prinaša, in, kot vedno, preživimo čim več časa s 

tistimi, ki nam največ pomenijo. Vsak trenutek šteje. 

Tako kot jesen s seboj prinaša spremembe, so se spremembe zgodile tudi 

pri nas. 

Z odhodom na drugo delovno mesto nas je zapustila Matejka – moja de-

sna roka in tisti človek, ki mi je znal pokazati, da nekje sije sonček tudi na 

najbolj deževen dan. Njeno mesto je prevzela Lora Zimic. Dobrodošla! 

Maja Gerbec 

Spoštovani pisci prispevkov za Most! 
Uredništvo Mosta prosi, da vaše cenjene prispevke, besedila, fotografije in vse drugo 

obvezno oddate preko portala MojaObčina.si – Kanal ob Soči na internetnem naslo-
vu: www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci, saj vam drugače objave v glasilu ne moremo 
zagotoviti. 
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in pričakujemo vaše prispevke za na-
slednjo številko Mosta najkasneje do 25. novembra! 
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Spoštovani občani in občanke! 
 
Poletje je mimo in že so pred nami novi izzivi. 

Poletni meseci so namenjeni predvsem druženju 
in oddihu, zato je občinski turističnoinformacij-
ski center poskrbel za dodatno popestritev po-
letnega dogajanja v Kanalu. Organiziral je niz 
treh koncertov priznanih slovenskih glasbenikov 
ter bil skupaj s Turističnim društvom Kanal soor-
ganizator premiernega plezanja na kanalski 
zvonik. Dober zgled so letos ponovno dali mladi 
v Deskah, ki so uredili plažo ter organizirali šte-
vilne koncerte in športne dogodke. Letošnjo 
turistično sezono je zaznamovalo veliko poveča-
nje števila turistov. Da je v turizmu prihodnost, 
so zaznali tudi nekateri občani, ki so odprli nove 
turistične nastanitve. Te so bile po podatkih TIC-
a tudi polno zasedene.  

Razvoj turizma je povezan z ustreznim razvo-
jem javne infrastrukture, zato smo v zadnjih 
mesecih vložili veliko napora v nadaljevanje 
projekta izgradnje kolesarskih poti, za katerega 
ima občina rezervirana evropska sredstva v 
okviru Dogovora za razvoj regij in je v lanskem 
letu zastal. Prav tako je v tem trenutku razvoj 
samega središča Kanala nemogoče načrtovati 
brez urejene kanalske obvoznice in z njo poveza-
nih urejenih parkirnih mest in javnih površin. V 
tem času je Občina Kanal ob Soči skupaj z Obči-
no Tolmin in Mestno občino Nova Gorica ter s 
kar petimi podjetji podpisala »Krovno pogodbo 
o sodelovanju pri pripravi projekta vzpostavitve 
muzejske in turistične dejavnosti s področja 
energetike in železnic«, kamor je vključen razvoj 

območja Hidroelektrarne Doblar in območja ob 
reki Soči v Plavah. Čeprav gre za dolgoročne 
načrte, predstavlja to sodelovanje temelj za 
pridobivanje domačih in evropskih sredstev v 
naslednji finančni perspektivi, za kar smo part-
nerji zadolžili Posoški razvojni center.  

Kot vsako leto so se tudi letošnje poletje izka-
zala vsa občinska društva, ki so s svojimi tradici-
onalnimi prireditvami (nekaterimi tudi jubilejni-
mi) popestrila počitniške dni. Na otvoritvi 40. 

 

Občinska blagajna bo od 1. oktobra 2019 dalje odprta vsako sredo 
od 8.00 do 10.00 in od 14.00 do 16.00. 
 
Pri nas lahko plačate položnice, ki jih izdajajo naslednji javni zavodi in podjetja: 

1. Občina Kanal ob Soči, 
2. Komunala Nova Gorica d. d., 
3. Fertis d. o. o., 
4. Primorske novice d. o. o.,   
5. Gimnazija Tolmin,   
6. E 3 d. o. o., 
7. Dnevnik d. d., 
8. VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., 
9. GEN-I d. o. o., 
10. KATE Nova Gorica, 
11. DOM Stanovanjsko gospodarstvo d. o. o., 
12. CSD NOVA GORICA, 
13. TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica d. d., 
14. Zveza združenj borcev za vrednote NOB, 
15. Društvo obolelih zaradi azbesta. 
   
KAKO? Plačevanje položnic je možno samo z GOTOVINO. 
 

DODATNE INFORMACIJE: tel. št.: (05) 398 12 19, blagajna@obcina-kanal.si  

OBVESTILO O NOVEM DELOVNEM ČASU OBČINSKE BLAGAJNE KANAL 

Kogojevih dni pa nas je s svojo prisotnostjo 
počastil tudi sam predsednik republike, gospod 
Borut Pahor.  

Med poletnimi počitnicami so bile po planu 
izvedene zastavljene dejavnosti, ki so bile ume-
ščene v proračun za leto 2019. Asfaltirana je bila 
cesta Kanalski Vrh–Mrcinje, na cesti Brdo so bili 
sanirani posedki ter izvedena delna preplasti-
tev. Na Partizanski cesti v Desklah (Grljevšče) je 
bil nameščen podajno-lovilni sistem. Na pod-
strešju osnovne šole v Kanalu je bila nameščena 
toplotna izolacija. V kuhinji Vrtca Deskle se je 
zamenjal prezračevalni sistem kuhinjskega 
bloka z varčnim sistemom, ki izkorišča vračanja 
toplote iz odpadnega zraka za dogrevanje sve-
žega zraka. Zaključuje se gradnja postaje za 
pripravo pitne vode Kambreško. Ta mesec se je 
začela gradnja mrliške vežice na Gorenjem Po-
lju. Še nekaj manjših investicij bo izvedenih do 
konca leta.  

S prihodom jeseni bo svoje delo nadaljeval 
tudi občinski svet. Med pomembnejše dejavno-
sti, ki jih bo nujno treba izvesti takoj v jeseni, je 
sprejem rebalansa proračuna za leto 2019, do 
konca leta pa proračun za leto 2020 z name-
nom, da se bo delo na začetku naslednjega leta 
čim prej začelo.  

Zakorakali smo torej v jesen. Za mnoge zače-
tek novih doživetij, skrbi in odgovornosti. Za 
druge spet čas spravila pridelkov in obiranja 
sadja. Želim vam lepih, barvitih in uspešnih 
jesenskih dni. 

Tina Gerbec, županja 

Županja Tina Gerbec vas obve-

šča, da ima uradne ure za obča-

ne in občanke vsako sredo med 

8. in 12. uro in med 13. in 15. uro 

na sedežu občine Kanal ob Soči. 
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Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na 
svoji 5. redni seji dne 20. 6. 2019 potrdil 
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskr-
be s pitno vodo in cen odvajanja ter čišče-
nja komunalnih odpadnih voda v občini 
Kanal ob Soči, marec 2019 (v nadaljeva-
nju: Elaborat). 

Elaborat mora vsako leto, v skladu z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: 
Uredba MEDO), pripraviti izvajalec gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja, ki je v naši občini 
Režijski obrat Občine Kanal ob Soči in ga 
predložiti občinskemu svetu v potrditev, 
če je to potrebno. V Elaboratu oblikovane 

cene pokrivajo vse stroške, ki so potrebni 
za izvajanje storitev gospodarskih javnih 
služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja ter vse stroške, povezane z upo-
rabo javne infrastrukture za opravljanje 
navedenih storitev, t. i. omrežnin. Na rast 
cen omrežnin vplivajo predvsem pretekle 
investicije v komunalno infrastrukturo, 
stroški za izvajanje storitev, predvsem 
vzdrževanja pa so posledično vsako leto 
višji. Ker lani občinski svet predloženega 
Elaborata za leto 2018 ni potrdil, čeprav bi 
ga po zakonu moral, se cena ni usklajevala 
in so v novem Elaboratu upoštevani tudi ti 
poračuni iz preteklih let. Tako je cena vo-
dooskrbe višja tudi zato, ker se v lanskem 
letu ni uskladila.  

Prikaz povišanja stroškov, subvencije občine in razlike v ceni:  

Stroški v letu 2018 Načrtovani stroški v letu 2019 Subvencija občine v letu 2019 

716.612,64 EUR 765.719,26 EUR 455.486,96 EUR 

  

Razlika med prejšnjo in novo veljavno ceno po porabi gospodinjstva, ki je priklopljeno na 
komunalno čistilno napravo oz. ima greznico: 

Poraba Komunalna ČN Greznica 

1 m3 –0,53 EUR ↓ –1,36 EUR ↓ 

4 m3 0,84 EUR ↑ –0,29 EUR ↓ 

7 m3 2,21 EUR ↑ 1,93 EUR ↑ 

14 m3 5,41 EUR ↑ 5,77 EUR ↑ 

20 m3 8,15 EUR ↑ 9,06 EUR ↑ 

Uskladitev cene vode s stroški njene oskrbe 

POZIV za vgradnjo obra-
čunskih vodomerov 

Pri obravnavi Elaborata in potrjeva-
nju cen so občinski svetniki izpostavili 
tudi nepravičnost načina zaračunava-
nja porabljene vode »pavšalistom«, 
ne samo zaradi poštenosti in plačila 
po dejanski porabi, ampak takšen 
način tudi po Uredbi MEDO ni dopu-
sten. 
Vse »pavšaliste« zadnjič pozivamo, 
da vgradijo obračunske vodomere in 
se tako izognejo plačilu normirane 
porabe vode po Uredbi MEDO, ki 
znaša 1,2 m3 na dan na odjemno me-
sto (do sedaj 4,5 m3 na osebo na me-
sec). 

Režijski obrat  

Občinska uprava je pripravila tri predlo-
ge subvencioniranja in potrditve cen, ki 
jih je obravnaval Odbor za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe. Odbor je 
izbral 3. predlog kot najprimernejši za 
predložitev občinskemu svetu v končno 
potrditev cene, saj upošteva usmeritve 
odbora, da se glede na rast stroškov izva-
janja storitev, predvsem oskrbe s pitno 
vodo, cena temu ustrezno zviša, z name-
nom zagotavljanja vzdržnosti proračuna. 
Ker se lani cena ni usklajevala ter pred-
vsem zaradi visokih poračunov iz prete-
klih let je odbor predlagal tudi potrditev 
nižje cene vodarine od končne predra-
čunske, tako da je cena vode nižja od 
oblikovane tudi za gospodarske subjekte 
in ne samo za gospodinjstva, ki so upravi-
čena do subvencioniranja. Po opravljeni 
razpravi je Občinski svet Občine Kanal ob 
Soči potrdil predlagani predlog subvenci-
oniranja, da bodo s prihodki pokriti vsaj 
stroški za izvajanje storitev gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvaja-
nja in čiščenja ter bo mogoče tudi v pri-
hodnje zagotavljati kakovostno in varno 
vodooskrbo.  

Čeprav je nova cena za uporabnike ne-
koliko višja, je občina še vedno naklonje-
na visokemu subvencioniranju cen teh 
storitev, saj so te storitve vsem gospo-
dinjstvom v občini Kanal ob Soči še ve-
dno več kot 50-% subvencionirane.  

 

Režijski obrat Občine Kanal ob Soči  

»Podpis se je odvil v Kanalu tudi s simbo-
ličnega vidika, ker ima projekt pobudnika v 
podjetju Soške elektrarne Nova Gorica, to 
je Boris Ugrin. SENG so si zadale, da bi se na 
območju Hidroelektrarne Doblar vzpostavil 
muzej tehnične dediščine z virtualnimi vse-
binami in izobraževalno noto. O pobudi sva 
se z direktorjem družbe pogovarjala že ob 
najinem prvem srečanju in moram poudari-
ti, da sem v njej takoj prepoznala veliko 
priložnost za razvoj turizma v prihodnje. 
Zato sem pobudo nemudoma podprla,« je 
pred podpisom pojasnila županja občine 
Kanal ob Soči Tina Gerbec. 

Projektu sta se pridružili še Občina Tol-
min in Mestna občina Nova Gorica, SENG 
pa je pripomogel, da so potencial v pro-
jektu prepoznala še podjetja s področja 
energetike ter Slovenske železnice, ki v 
projektu vidijo priložnost pri ponovnemu 
vrednotenju priložnosti Bohinjske železni-
ce, ki dejansko povezuje vse partnerje v 
projektu. 

»Slovenske železnice smo zelo hitro pre-
poznale pomembnost tega projekta. Iz 
njega se lahko veliko razvije. Obstajajo na-
mreč projekti, ki so lahko samo na papirju, 
in pa projekti, ki so izvedljivi. Naša ocena je, 

Elektrarna v Doblarju bo muzej in povezovalna 
točka celotne regije 
V sredo, 18. septembra, je skupina partnerjev podpisala Krovno pogodbo o sodelova-
nju pri pripravi projekta vzpostavitve muzejske turistične dejavnosti s področja ener-
getike in železnic. Regija je tako po dolgem času ponovno v jadra ulovila veter sodelo-
vanja med lokalno skupnostjo in gospodarstvom. V projektu namreč sodelujejo tri ob-
čine (Kanal ob Soči, Tolmin in Mestna občina Nova Gorica) ter štirje lokalni gospodar-
ski subjekti (Soške elektrarne Nova Gorica, Elektro Primorska, E3 in Salonit Anhovo), 
vseh sedem pa povezujejo Slovenske železnice. 
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da se ta projekt lahko izvede in se z njegovo 
pomočjo lahko naredi veliko za to regijo,« 
je poudaril pomočnik generalnega direk-
torja SŽ Miha Butara. Podjetje se je v pro-
jektu prepoznalo pri več dejavnostih. Naj-
prej v projektu Crossmoby (tj. Interreg 
projekt Slovenija–Italija, Čezmejni izzivi 
načrtovanja prometa in intermodalnih 
storitev potniškega prometa). Medtem ko 
je povezava Ljubljana–Trst že stekla, sedaj 
potencial vidijo v povezavi Nova Gorica– 
–Gorica, kjer so pobude že v teku. Poten-
cial vidijo tudi znotraj novogoriške kandi-
dature za Evropsko prestolnico kulture. 
Na tem področju bi spodbudili razvoj mu-
zejske dejavnosti v povezavi z vso progo 
in regijo. Tretja potencialna točka pa je 
Bohinjska proga kot taka. »Vsi se zaveda-
mo, da je ta proga nacionalnega pomena, je 
unikum v svetovnem merilu, je ena najlep-
ših desetih prog po oceni Lonely planeta in 
v končni fazi jo krasi tudi največji kamniti 
most na svetu (tj. Solkanski most),« je še 
dodal Butara in izpostavil: »Tukaj vidimo 
priložnost tako z vidika turizma Bohinjske 
proge, kar pomeni pripeljati turiste z Bleda 
in Jesenic v Novo Gorico oziroma v regijo 
ter jim ponuditi maksimum. Verjamem, da 
to lahko storimo. V tej regiji je ogromno 
točk, ki so za turiste zanimive.« Sicer pa je 
Butara še pripomnil, da lahko veliko po-
storijo na promociji trajnostnega razvoja 
in trajnostne mobilnosti. 

»Veseli nas, da pobuda Soških elektrarn, 
ki je nastala v avgustu 2018, prerašča v pro-
jekt regije. Idejno zasnovo projekta izgrad-
nje muzeja energetike in obnovljivih virov v 
elektrarni v Doblarju smo zastavili z gospo-

dom Borisom Ugrinom, na začetku letošnje-
ga maja pa smo ga uspeli predstaviti poten-
cialnim zainteresiranim partnerjem,« pa je 
pojasnil direktor SENG Radovan Jereb. 
Elektrarna v Doblarju je namreč, kot je še 
izpostavil prvi mož SENG, sama po sebi 
spomenik. Zgradili so jo v rekordnih treh 
letih, vrata pa je odprla leta 1939. 
»Upoštevajoč, da SENG v Doblarju planira-
mo določene aktivnosti, ki se bodo zgodile 
do leta 2022, se nam odpirajo možnosti 
bodočega razvoja. Smo pa tudi družba, 
katere osnovna dejavnost je proizvodnja 
električne energije iz obnovljivih virov, v 
politiki družbe sledimo smernicam družbe-
ne odgovornosti. Tam, kjer so umeščeni 
naši objekti, želimo tudi vračati nazaj v oko-
lje,« je še povedal Jereb. 

Projekt je, kot smo že omenili, vdahnil 
življenje sodelovanju med občinami in 
lokalnim gospodarstvom. Že ob prvem 
srečanju je vzplamtela zamisel, da je ravno 
železnica tista vez, ki povezuje vse zainte-
resirane partnerje. 

»Projekt nakazuje, da na nek način pokra-
jino že imamo. Občinska meja ne pomeni 
tudi razvojne meje. Na področju razvoja 
lahko stopamo velike korake samo, če gle-
damo kot širša in zaključena prostorska 
celota,« je izpostavil novogoriški župan 
Klemen Miklavič. Čeravno se projekt ne 
bo izvajal v mestni občini, bodo učinki 
gotovo, kot je poudaril Miklavič, zaznani 
na več področjih, predvsem je na tem me-
stu izpostavil razvoj Trnovsko-Banjške 
planote ter športnega turizma, idr. 
»Hidroelektrarna Doblar je komunikacijska 
luknja, pa vendar se je izkazalo, da je ta 

točka ena krasna tehnična dediščina, ki je 
podcenjena, z vidika povezljivosti pa je to 
fantastična točka,« je še dodal novogoriški 
župan. Skozenj se namreč vije železniška 
proga, državna cesta, kmalu se bo tukaj 
uredila tudi državna kolesarska steza, ne-
nazadnje pa so na tem mestu površine, 
kjer se lahko uredijo dodatne zanimive 
vsebine. Torej so odprta vsa vrata razvoj-
nih priložnosti, ki jih lahko izkoristi tovrst-
na središčna točka, od koder ima turist 
več možnosti raziskovanja regije: ali se 
zapelje po dolini do mesta vrtnic oziroma 
se odloči, da se preko Levpe poda v razi-
skovalno doživetje Trnovsko-Banjške pla-
note, se spusti do Nove Gorice, kjer lahko 
ponovno stopi na vlak in se vrne proti Po-
sočju. »Gre za pomembno vozlišče,« je 
nazadnje poudaril Miklavič.  

»Menim, da je pot, kjer združujemo inte-
rese gospodarstva in lokalnih skupnosti in 
širše na nekem območju, tista prava tudi za 
prihodnost,« se je s sogovorniki strinjal tudi 
tolminski župan Uroš Brežan in dodal: »S 
tem projektom delamo proaktivno. Zastavi-
li bomo aktivnosti, projekte in manjše pod-
projekte, s katerimi bomo lahko vplivali na 
tiste, ki pripravljajo razpise.« Tako bodo že 
vnaprej nakazali, katera je usmeritev te 
regije, in na ta način lažje dosegli uresniči-
tev zastavljenih razvojnih ciljev. 

Osnovna ideja projekta vzpostavitve 
muzejske turistične dejavnosti s področja 
energetike in železnic je nastala s pomo-
čjo RRA Severne Primorske, letos pa je 
dobila nadgradnjo z vključitvijo Posoškega 
razvojnega centra, ki bo do junija prihod-
nje leto nadgradil projekt z novimi vsebi-
nami, dodelana pobuda pa bo nato ume-
ščena v nastajajoči Regijski razvojni pro-
gram za obdobje do leta 2027. »Med prvi-
mi nalogami je bilo gotovo oblikovanje 
partnerstva, čemur je sledilo oblikovanje 
ključnih vsebin skupaj z deležniki tega part-
nerstva,« je pojasnila direktorica Posoškega 
razvojnega centra Almira Pirih, ki je obe-
nem poudarila, da tako partnerstvo kot 
vsebine ostajajo odprte novim zainteresi-
ranim partnerjem. »Cilj je, da bo regija 
imela dodelan projekt, s katerim bo nato 
lahko iskala finančne vire,« je še zaključila 
Pirihova. Torej, Doblar bo postala povezo-
valna razvojna točka celotne regije. 

Erika Koncut  

V projektu sodelujejo tri občine in štirje lokalni gospodarski subjekti (od leve proti desni: Almira Pirih, 
Tina Gerbec, Uroš Brežan, Klemen Miklavič). Foto: arhiv Občine Kanal ob Soči 
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Soča povezuje 
Občina Kanal ob Soči in družba Soške 
elektrarne Nova Gorica (SENG) že vrsto 
let dobro sodelujeta. Sodelovanje pote-
ka na več ravneh in se odraža v številnih 
uspešno zaključenih projektih. 

Letos poleti je SENG v sodelovanju z 
družbo Salonit Anhovo uspešno zaključil 
zavarovanje desne brežine reke Soče, in 
sicer na koncesijskem območju SENG, ob 
kampu Kanal. Družba SENG je financirala 
dela, Salonit Anhovo pa je prispeval ma-
terial.  

Brežina Soče je sedaj sanirana in ureje-
na z upoštevanjem meril sonaravnega 
posega v okolje. Uporabljen je bil izključ-
no naraven kamnit material, ki se prilaga-
ja obstoječim morfološkim značilnostim 
terena.  

SENG je že vrsto let tudi podpornik 
mednarodnega festivala sodobne glas-
be, ki je posvečen ekspresionističnemu 
skladatelju Mariju Kogoju. Festival Kogo-
jevi dnevi vsako leto v Kanal pritegne 
veliko število ljubiteljev kulture in glasbe. 
Festival se odvija na različnih lokacijah – 
v Kanalu, Desklah, Gorici, Trstu in širše v 
regiji. Letos festival praznuje svojo 40. 
obletnico in je skozi vsa leta obstoja po-
stal uveljavljen dogodek v umetniških in 
kulturnih krogih Primorske in širše.  

Rezultat dolgoletnega in uspešnega 
sodelovanja je tudi projekt Vzpostavitev 
muzejske in turistične dejavnosti s podro-
čja energetike in železnic, katerega pobu-
dnica je prav družba SENG. Projekt teme-
lji na sodelovanju večjega števila partner-
jev v regiji, z namenom vzpostavitve pri-
merne turistične in muzejske infrastruk-
ture. Drugi partnerji projekta so še Obči-
na Kanal ob Soči, Salonit Anhovo, Mest-
na občina Nova Gorica, Občina Tolmin, 
Slovenske železnice, Elektro Primorska, 
E3 in Posoški razvojni center. Vsi vključe-
ni partnerji so projekt zastavili ambicioz-
no, s ciljem predstavitve bogate tehniške 
dediščine, razvojem Bohinjske proge, 
ureditvijo kolesarskih poti, vzpostavitvijo 
električnih polnilnic na območju Posočja 
in še bi lahko naštevali. Projekt Vzposta-
vitev muzejske in turistične dejavnosti s 
področja energetike in železnic prerašča v 
enega večjih regijskih projektov.  

Družba Soške elektrarne Nova Gorica, ki 
je del skupine HSE, proizvaja električno 
energijo iz obnovljivega vodnega vira že 
več kot sedemdeset let. Na celotnem po-
vodju Soče upravljajo z devetindvajsetimi 

hidroenergetskimi objekti, od tega deluje-
jo kar štiri velike HE in ČHE Avče na obmo-
čju občine Kanal.  

Soške elektrarne Nova Gorica 
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6. Kanalski krog 
V okviru prireditve Skoki z mostu so 

člani Društva nasmejanih skupaj s turistič-
nim društvom organizirali 6. tek Kanalski 
krog. Spremenjena, 6,4 km dolga trasa 
teka nas je peljala izpred Osnovne šole 
Kanal preko Bodreža, Pečna proti Kanal-
skemu Vrhu ter se je na vrhu trim steze 
»prelomila« proti središču Kanala. Z vedu-
tami na Kanal se je »obrnila« proti Mor-
skom, in sicer skozi »Fatanje«, kjer smo 
zopet uživali naravo. Pri Ponikvarjih smo 
se okrepčali z vodo in sadjem ter se spu-
stili do pokopališča in tam po pločniku 

nadaljevali proti starem trškemu jedru 
Kanala. Čez Kontrado nas je pot peljala 
proti cilju pri osnovni šoli.  

Letos se ga je udeležilo 32 tekačev in 
tekačic. Najboljši absolutni čas je dosegel 
Gregor Močnik, ki je neuradno premagal 
težko progo v času 30 minut in 19 sekund, 
pri ženskah je bila najhitrejša Jerica Kra-
vos, ki je neuradno dosegla čas 36 minut 
in 48 sekund. Seveda čestitke vsem udele-
žencem, zahvala pa gre vse prostovolj-
cem, ki bodrijo in »čuvajo« tekmovalce. 
Posebno zahvala pa gre tudi Davorinu 
Brezavščku ter Romanu Mugerliju, ki sta 
ogromno pripomogla k temu, da je bila 

trasa optimalno pripravljena za nadobu-
dne tekače. 

Mogoče se vidimo naslednje leto na 7. 
Kanalskem krogu. 

Zmagovalca Jerica Kravos in Gregor Močnik 
v družbi županje.  

Foto: Borut Jurca in Martina Pavšič  

Počitnice v Ankaranu 
Že več kot desetletje se otroci iz Župnije 
Deskle ter podružnic Gorenje Polje in 
Plave odpravljajo na petdnevne poletne 
počitnice na slovensko obalo.  

Tudi letos se je v ponedeljek, 1. julija, na 
placu v Desklah zbralo 25 otrok v starosti 
od 5 do 13 let, ki so se polni pričakovanja 
in željni novih dogodivščin usedli na avto-
bus in se skupaj z animatorji odpeljali 
proti Ankaranu. Tam nas je pričakala še 9-
-letna deklica, ki se je pred kratkim v Slo-
venijo preselila iz Gvatemale in je popes-
trila naše druženje, saj smo drug druge-
mu obogatili besedni zaklad in razširili 
kulturna obzorja. Vreme je bilo cel teden 
sončno in vroče, zato smo se z velikim 
veseljem hladili v morju ali igrali karte in 
druge družabne igre v senci na plaži, ka-
mor smo dvakrat dnevno pešačili. Po 
kosilu smo si privoščili počitek ali druže-
nje v lepo urejenem župnišču, kjer smo 
bivali; po večerji pa smo se vsi skupaj za-
bavali na igrišču ali prepevali ob spremlja-
vi kitare. Prav poseben dan je bila sreda, 
ko smo vsi skupaj v cerkvi sv. Nikolaja 
izrekli svoje zahvale za te čudovite počit-
nice v upanju, da se ponovno vrnemo.  

Počitnic kot takih ne bi bilo brez veliko 
vloženega truda in prostovoljnega dela 
skrbnih animatorjev, ki so vedno dobre 
volje in zavzeto delajo z otroki; katerih 
gonilna sila Dejan Valentinčič se je vsa ta 
leta trudil, da bi se počitnice ohranile, ter 
organiziral in zbiral ekipo zanje; izvrstnih 
kuharic, ki razvajajo z okusno in raznoliko 
hrano; Simona Vendramina, ki je priprav-
ljen prevzeti odgovornost za tako razpo-
sajeno skupino; Občine Kanal ob Soči, 
župnijske Karitas in KS Anhovo–Deskle 
ter podjetij Salonit Anhovo in Pekarna 
Brumat, ki po svojih najboljših močeh, 
nekateri že več let, prispevajo vsak svoj 

delež, da omogočijo počitnice kar naj-
večjemu številu otrok.  

Ob tej priložnosti bi se iz srca zahvalili 
vsem in povabili otroke in prostovoljce, 
da se nam naslednje leto pridružijo, saj so 
počitnice namenjene vsem otrokom od 4. 
leta dalje ne glede na versko pripadnost 
ali kraj bivanja.  

Blanka Bitežnik,  

foto: Tinkara Kragelj 



8  

 

Kresni večer 2019 
Tradicionalno, letos že šestič, smo v 

Parku Pečno tudi letos obeležili dni v letu, 
ko je sonce ob poletnem solsticiju v svo-
jem zenitu. Vso njegovo moč smo lahko 
občutili v prvem delu dogajanja, ko smo s 
ponudbo ogleda Kanalskih korit, spušča-
njem milnih mehurčkov ter simbolično 
pogostitvijo poskusili animirati dogajanje 
na obrežju Soče. Z ogledom Kanalskih 
korit poskušamo opozoriti na v tem času 
spregledano in zanemarjeno največjo na-
ravno zanimivost Kanala. Predvsem pa 
smo proslavili dokončano promenado 
pod kampom, ki od zdaj Park Pečno po 
obrežju povezuje s Kanalom. 

Poletni vročini se nam je s popoldanskim 
dogajanjem uspelo izmakniti v osvežujo-
čem objemu parka. Rdeča nit dogajanja so 
bile zvočne vibracije elektronske glasbe 
Roka Dakskoblerja in Iana F-a, ki so do-
polnjevale in nadgradile šepet gozda in 
ščebet ptic. Temu so se prepustila tudi 
dekleta ob seansi notranjega miru, ki jo je 
vodila vaditeljica joge Maja Dakskobler. Za 
čas dogodka je okolje parka s svojimi obla-

čili v modni atelje spremenila Karmen Ko-
ren iz Reinkarmike. Dragi Lazovski je še 
enkrat več poskrbel za kreacijo, ki te je 
nasitila s pogledom in okušanjem. Nastop 
kantavtorja Matija Bolčina je bil zaradi 
veselega družinskega dogodka prestav-
ljen na kakšno drugo priložnost. Iskrena 
zahvala vsem sodelujočim ter seveda obi-
skovalcem. Z njihovimi prostovoljnimi 
prispevki smo zbrali 120 evrov, ki bodo 
namenjeni obšolskim dejavnostim OŠ Ka-
nal. Dogodek smo zaključili z za kresno 
noč obveznim kresom, ki pa je bil tokrat 
zaradi požarne ogroženosti le simboličen. 

Pohvala Roku Dakskoblerju kot glavne-
mu organizatorju in članom društva 
O.Z.O.N., ki so se v velikem številu udele-
žili dogodka ter predvsem s trudom in 
iniciativo pripomogli k uspešni izvedbi 
projekta. Zahvala Občini Kanal za finanč-
no podporo. 

Avtor besedila in fotografij: Primož Kožuh 

Vrhunec večera. Foto: Tina Razboršek  
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Kresovanje v Anhovem 
letos zadnjič? 

Krajani Anhovega in obiskovalci iz okoli-
ških vasi smo ponovno zabeležili uspešno 
kresovanje. Čeprav nam je letos ponagaja-
lo vreme, nam je uspelo izvesti čistilno ak-
cijo, s katero smo ponovno prekosili sami 
sebe v postavitvi še večjega in veličastnej-
šega kupa odpadnih vej in zelenja – kresa 
namreč. Zaradi namočenosti terena in sa-
mega kresa smo si za prižig morali poma-
gati z nekaj papirja in kartona … in akcija je 
uspela. S (straho)spoštovanjem smo dobre 
pol ure opazovali, kako je ogenj pod sabo 
pobiral nagrmadeno vejevje. Najvztrajnejši 
so do poznih večernih ur skrbno počakali, 
da je kres pogorel in ogenj ugasnil. Tisti 
manj vztrajni pa smo, no, nadaljevali druže-
nje na igrišču v Anhovem, kjer smo ob pri-
jetni glasbi in dobri hrani uživali še dolgo v 
noč. Tudi letos se prav vsi iskreno zahvalju-
jemo Krajevni skupnosti Anhovo–Deskle in 
Turističnemu društvu Korada, ki sta nam v 
zahvalo za celoletni trud pri urejanju Anho-
vega poplačala s kritjem stroškov nabave 
hrane in pijače. Najlepša hvala tudi organi-
zatorjem in vsem tistim, ki so kakor koli 

pomagali pri pripravah na kresovanje. 
Zaradi vseh smo lahko tudi letos zakora-
kali v prvi maj tako, kot je treba. Zahvala 
gre seveda tudi vsem sodelujočim na 
čistilnih akcijah in vsem tistim, ki ste se 
nam pridružili na zabavi. Kljub slabim na-
povedim in hkrati za vzpodbudo vsem 
navdušencem v upanju še zapišem, da bi 

se v prihodnjem letu le našli nekje volja in 
moč, da se tradicija kresovanja v Anho-
vem ne prekine, priložnost za prijetno 
druženje vaščanov pa ne izjalovi.  

Tina Razboršek  

Zadišalo je po žaru. Foto: Tina Razboršek  
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Praznovanje se je začelo v dvorani kul-
turnega doma, kjer je Osnovna šola Des-
kle pripravila barvit glasbeno-literarni 
program. Izmenjevali so se pevski nastopi 
osnovnošolskega in vrtčevskega pevske-
ga zbora ter instrumentalni nastopi Davi-
da Vinazze in Andreja Batiča iz Šempetra 
pri Gorici. Celotno dogajanje se je vrtelo 
okoli slovenskega pisatelja in pesnika 
Ivana Cankarja, saj smo lani obeleževali 
100-letnico književnikove smrti. Program 
je z recitacijo odlomkov iz pisateljevega 
življenja in povezovanjem dogajanja vodil 
Jakob Murovec. 

Kratkemu nagovoru novega predsedni-
ka Krajevne skupnosti Anhovo–Deskle, 
Jožeta Valentinčiča, je sledil nagovor 
novoizvoljene županje občine Kanal ob 
Soči, Tine Gerbec. Oba optimistično stre-
mita v nov mandat in obljubljata, da 
bosta za dobrobit občanov storila vse, 
kar je v njuni moči. 

Valentinčič je obenem izkoristil prilož-
nost in pozval vse prisotne, da naj se po-
zanimajo o uradnih urah in se v primeru 
vprašanj, težav ali predlogov obrnejo na 
predstavnike krajevne skupnosti. Novoiz-
voljeni predstavniki so: Stevan Pašoski 

Praznik Krajevne skupnosti Anhovo–Deskle 
Čeprav se zdi že pozabljeno, nas spomini bogatijo še veliko po tem, ko vse drugo zbledi.  

Praznik Krajevne skupnosti Anhovo–Deskle se je kot vsako leto doslej dogodil v fe-
bruarju. In čeprav je od tedaj preteklo že precej časa, se z lepimi spomini vračam k 
15. februarju 2019. 

(Anhovo), Boris Lazar (Gorenje Polje in 
Močila), Maja Medvešček in Milan Kode-
lja (Ložice, Goljevica in Zamedveje), Luka 
Goljevšček (Plave, Zamedveje in Vrtače), 
Rajko Breščak (Plave, Zagora, Zagomila 
in Paljevo), Vladimir Grkovič (Prilesje pri 
Plavah), Aleksander Boltar, Anton Lesko-
var Bolterstein in Zoran Šuligoj (Deskle), 
Edi Konjedic, Mafalda Sedmak in Jože 
Valentinčič (Deskle, Rodež in Globno). 
Valentinčič je za konec še poudaril, da si 
prihodnje leto želi skupaj praznovati pre-
tekle uspehe.  

Vrhunec prireditve pa je tudi letos pri-
padal prejemnikom priznaj. Člani Društva 
5 minut, vaščani Gorenjega Polja in Man-
ca Vinazza so bili letošnji prejemniki pri-
znanj, ki jih je v imenu predstavnikov kra-
jevne skupnosti s ponosom podelil Jože 
Valentinčič. Manca Vinazza iz Deskel je 
prejela priznanje za dosežke na področju 

arheologije ter za ohranjanje dediščine in 
obravnavo novoodkritih arheoloških naj-
dišč v naši krajevni skupnosti. Manca Vi-
nazza je po izobrazbi univ. dipl. arheolo-
ginja. Je avtorica več znanstvenih in stro-
kovnih člankov, kar nekaj jih je nastalo 
tudi na temo novoodkritih arheoloških 
najdišč iz naše bližnje okolice. S Turistič-
nim društvom Korada sodeluje pri izvedbi 
pohoda Po poteh starovercev, ki se ga 
udeležujejo pohodniki iz cele Slovenije. 
Za sodelovanje z društvom se je odločila 
zaradi želje po ohranjanju dediščine, oza-
veščanju ljudi ter skrbi za stare poti, ki so 
jih uporabljali naši predniki. Prosti čas 
rada preživlja v naravi in tako opazuje 
današnjo pokrajino ter jo povezuje z ve-
denjem preteklosti, saj meni, da lahko 
gledamo v prihodnost le, če znamo ceniti 
sledove preteklosti, ki so nam jih zapustili 
predniki. 

Nekaj spodbudnih besed je prisotnim namenila 
tudi novoizvoljena županja Tina Gerbec.  

Jože Valentinčič, predsednik Krajevne skupnosti Anhovo–Deskle 

Prireditev so popestrili tudi naši najmlajši. Vse fotografije: Jernej Kravos  
Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Letošnji prejemniki priznanja so tudi 
člani Društva 5 minut. Priznanje je v imenu 
društva prevzel Tine Horvat, prejeli pa so 
ga za višanje kakovosti bivanja z organizi-
ranjem poletnih zabav, animiranjem obi-
skovalcev in za ureditev plaže v Desklah. 
Združuje jih želja po aktivnem preživljanju 
prostega časa v domačem okolju. V ta 
namen so s prostovoljnim delom in dobro 
voljo uredili tako imenovani Plac pod rkac 
oziroma plažo v Desklah, ki jo vsako leto 
izpopolnjujejo s takšnimi in drugačnimi 
vsebinami. Če so se v preteklosti posvečali 
predvsem ureditvi lokacije, so se lani iz-

datno posvetili programu, ki so ga oboga-
tili z raznimi prireditvami, glasbenimi in 
potopisnimi predavanji, športnimi dogod-
ki in podobno. Za naprej si želijo pred-
vsem vremensko ugodne poletne sezone, 
pravijo namreč, da bodo za drugo poskr-
beli sami. Ponosni so na pozitiven odziv 
okolice in vse večjo obiskanost plaže v 
poletnem času.  

Nič manj ustvarjalni pa niso naslednji 
prejemniki priznanj, to so vaščani Gorenje-
ga Polja, ki so si priznanje prislužili s tru-
dom in prizadevanjem po ustvarjanju lep-
šega in boljšega kraja ter z organizacijo 

družabnih dogodkov in prostovoljnih ak-
cij. Vse skupaj se je začelo z željo po oživi-
tvi kraja, so mi povedali. V ta namen so 
pred petimi leti začeli prižig novoletnih 
lučk na stari lipi v središču vasi. Dogodka 
se je udeležilo veliko zabave in druženja 
željnih krajanov, ki so si želeli več takšnih 
in podobnih dogodkov. Prav to je Gorenje-
poljčane spodbudilo k nadaljevanju začrta-
ne poti. Organizirali so čistilne akcije, kre-
sovanje, pripravili hudomušno prvoapril-
sko krožišče, vsako leto gostijo tudi god-
bo na pihala v okviru Muzikafesta, lani so 
na ogled postavili čudovite jaslice. Prosto-
časno druženje se je razvilo v izjemno pro-
duktivno, saj so od začetka do danes de-
lavne roke in močna volja Gorenjepoljča-
nov in Gorenjepoljčank ustvarile zavidanja 
lep prostor, namenjen druženju. Organizi-
rali so tudi številne prijetne družabne do-
godke in prostovoljne akcije. Njihova želja 
je bila in bo tudi v prihodnje ustvariti kraj, 
prijeten za bivanje, obenem pa turistično 
privlačen in zanimiv. Priznanje je v imenu 
vaščanov prevzel Tomaž Rjavec.  

Iskrene čestitke nagrajencem in veliko 
dobre volje ter uspehov še naprej!  

Po podelitvi priznanj je bilo dogajanje na 
proslavi zaokroženo, vsi prisotni pa so bili 
toplo povabljeni v prostore Medgeneracij-
skega centra Pri Tinci, kjer se je s pogos-
titvijo in prijetnim druženjem uspešno 
zaključilo še eno praznovanje krajevnega 
praznika. 

Tina Razboršek  

Letošnji nagrajenci (od desne proti levi: Manca Vinazza, Tomaž Rijavec v imenu vaščanov Gorenjega 
Polja in Tine Horvat za Društvo 5 minut), foto: Jernej Kravos  

Dogajanje v Ročinju 
Zadnji konec tedna v avgustu je v Roči-

nju minil v znamenju krajevnega praznika. 
V petek je za Domom Valentina Staniča 
potekala prireditev ob 200. obletnici od-
hoda Valentina Staniča iz Ročinja v Gorico. 
Veliko število obiskovalcev je pozdravila 
županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec, 
sledila sta ji govora domačina, zgodovinar-
ja Roberta Devetaka in velikega poznaval-
ca življenja in dela Valentina Staniča Mar-
ka Valentinčiča. V kulturnem programu 
so sodelovali varovanci varstveno-
delovnega centra iz Tolmina, med kateri-
mi so tri domačinke Tina, Alenka in Andrej-
ka. Za konec prireditve, ki jo je povezova-
la Katja Žagar, ki je tudi predsednica Pla-
ninskega društva Valentin Stanič iz Kanala 
ob Soči, so si navzoči ogledali film o Valen-
tinu Staniču. 

Praznik so v Ročinju zaokrožili v soboto, 
ko je za Domom Valentina Staniča poteka-
la prvinska peka keramike v organizaciji 

Kluba keramikov iz Kanala ob Soči, pri 
čemer je treba izpostaviti domačina Gabri-
jela Ipavca. Na plošči za trgovino pa so 
zvečer nastopali zimzeleni Beneški fantje. 

Organizator KS Ročinj – Doblar se ob tej 

priložnosti zahvaljuje vsem, ki so kakor 
koli pripomogli k izvedbi letošnjega praz-
nika v Ročinju. 

KS Ročinj–Doblar 

Foto: Lea Malnič  
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Na delavnici sta predavala visokošolska 
učitelja doc. dr. David Ravnik ter pred. 
mag. Simona Videnšek, oba strokovnjaka 
s področja fizioterapije. Prvi je predaval o 
svobodnem in lahkotnem koraku od 
otroštva do starosti, drugi pa o svobo-
dnem in lahkotnem dihu oziroma z diha-

njem do zdravja, čemur sta sledili delavni-
ca preventivne vadbe in delavnica oceni-
tve dihalnih vzorcev. Pri slednjih delavni-
cah sta sodelovala tudi predsednik Akade-
mije Arhimed David Ogrin in Justina Koc-
jančič. Plenarnemu delu je sledila tržnica, 
kjer so bile udeležencem dogodka omo-

Delavnica zdravja pod Globočakom 

Svobodna in lahkotna korak in dih 
V soboto, 29. junija, je TR društvo Globočak v sodelovanju z Akademijo Arhimed iz 
Ljubljane organiziralo »delavnico zdravja«, ki je potekala v Domu Mihaela Gabrijelčiča 
na Srednjem. Sam dogodek je bil razdeljen na dva tematska sklopa predavanj z delav-
nicami, čemur so sledile meritve in demonstracija različnih terapij.  

gočene različne meritve in demonstraci-
je, kot so npr.: predstavitev kinezioloških 
trakov, predstavitev refleksoconske ma-
saže, predstavitev klasične švedske in 
terapevtske masaže, predstavitev manu-
alne terapije, meritev krvnega sladkorja 
in krvnega pritiska, meritev sestave tele-
sa z bioimpedančno analizo (Tanita MC – 
780MA) ter ne nazadnje ocena kakovosti 
razkuževanja in umivanja rok s pomočjo 
Dermalite Chech Box. Udeležencem do-
godka je svetovalo deset različnih zdrav-
stvenih strokovnjakov, ki jih povezuje 
Akademija Arhimed.  

Člani Akademije Arhimed so imeli v na-
daljevanju v sklopu gostovanja na Sred-
njem tudi svoje 5. strokovno srečanje 
(dvodnevno srečanje) v obliki konferen-
ce. Povzpeli so se na Globočak, kjer so 
izvedli speleoterapijo (terapija v jamah), 
ki je bila v ta namen prilagojena za izved-
bo v kaverni. Povzpeli so se tudi na Kolo-
vrat in obiskali Babjo jamo, kjer so si na-
brali energije za nadaljnje delo, izkoristili 
pa so tudi kopanje v Soči.  

Glede na odziv in veliko zanimanje to 
zagotovo ni bila zadnja tovrstna dejav-
nost na Srednjem.  

Pokrovitelj dogodka so bili: TR društvo 
Globočak Kambreško, Lovska družina 
Kanal, Center za rehabilitacijo, doc. dr. 
David Ravnik iz Kanala ter Atelje zdravja 
in izobraževanja mag. Simona Videnšek iz 
Maribora.  

David Ogrin 

Foto: Dora Ravnik  

Knjižnica pod krošnjami 
Tudi letos smo Kanalci med 16. julijem in 5. av-
gustom lahko izkoristili možnost branja v senci 
dreves na igrišču pri osnovni šoli. 

Že deveto leto zapored je Knjižnica pod kroš-
njami odprla svoja vrata tudi pri nas, in tokrat 
kar za tri tedne. Vsak dan med ponedeljkom in 
petkom so na ležalnike in stolčke prihajali obi-
skovalci vseh generacij, da bi brali, listali ali se 
preprosto družili v sproščenem vzdušju. Nabor 
literature je bil širok; vse od otroške in mladin-
ske literature, stripov, poezije, tuje literature, 
strokovnih knjig in do romanov. Vsak je lahko 
našel nekaj zase, poiskal svoj kotiček in se lotil 
branja. Za marsikoga je bil najzanimivejši del 
knjižnice večerno ali jutranje dogajanje, saj so 
nas vsak dan ob 9. ali ob 19. obiskali posebni 
gosti. Vnaprej sestavljen pester program je po-
nujal različne dogodke, tako za starejše kot za 
mlajše. Ob predstavitvah slikanic in knjig, glas-
benih in zborovskih nastopih in raznovrstnih 
delavnicah se je vsakič zbralo nekaj ljudi, ki so z 
zanimanjem poslušali, včasih pa tudi pristopili in 
sodelovali.  

Kulturno in umetniško obarvani dnevi pod krošnjami so nekomu pomenili 
sproščanje, drugemu pridobivanje razgledanosti ali znanja. Prav gotovo pa smo 
ob njih vsi uživali. V Športnem in kulturnem društvu nasmejanih upamo, da bo-
mo imeli priložnost to izkušnjo zopet ponoviti drugo leto.  
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Goljevica je stisnjena na strmem prede-
lu, na ravnem delu planote pa so njive in 
senožeti. Na vzpetini blizu vasi stoji cer-
kev sv. Volbenka, poznana tudi po pozno-
gotskih freskah, ki so nastale med letoma 
1490 in 1500. Cerkev je razglašena za kul-
turni in zgodovinski spomenik prve kate-
gorije. Na sredi vasi stoji kapelica, ki po-
potnika usmeri proti cerkvi ali pa še na-
prej po cesti do vasi Kamenca. Skozi vas je 
speljana romarska pot treh svetišč – Sveta 
Gora, Stara Gora, Marijino Celje –, ki ima 
vsako leto več popotnikov (romarjev). Vas 
je v preteklosti štela deset hiš. Po drugi 
svetovni vojni je tu živelo 67 vaščanov. 
Danes so v vasi tri hiše več in ima 35 prebi-
valcev.  

Najstarejši moški v vasi je Jože Gabrijel-
čič, krepko pa ga prekaša Anica Mavrič, ki 
je letos praznovala devetdeseto obletnico 
rojstva. In prav gospod Jože je prava za-
kladnica podatkov in spominov in rad 
spregovori o svojem življenju in kraju, kjer 
prebiva od rojstva. Spominja se, da so leta 
1953 v vasi dobili elektriko, leta 1976 je v 
vas pritekla voda, leta 1988 je do vasi pri-
peljala asfaltirana cesta, nazadnje pa so se 
leta 1993 razveselili še telefonske poveza-
ve.  

V pogovoru pove, da je Goljevica »živa« 
vas, ki ima trenutno 4 osnovnošolce, 2 
dijakinji in 1 študentko ter malčka, ki še ni 
prestopil šolskega praga. Čeprav jih ni 
veliko, se je v vasi vedno nekaj dogajalo, 

Srečanje rojakov na Goljevici 
Iz doline Soče, skozi vas Ložice, se povzpnemo na manjšo planoto, kjer leži vas Goljevi-
ca. Cesta, ki vodi do vasi, približno za tri kilometre je je, je strma in ozka. Ko pa pride-
mo na planoto, nas preseneti lep pogled na dolino Soče v Plavah, na hrib Jelenk, Priž-
nico ter Vodice in cerkvico na Paljevem. 

pove moj sogovornik. Pred leti so to bile 
skupne »rabote« – delovne akcije na še 
makadamski cesti, izkop trase za vodovo-
dne cevi, čiščenje linije za napeljavo tele-
fona. Kasneje pa so te »rabote« postale 
druženja ob hrani in pijači. Več kot 20 let 
so tako prirejali tako imenovano 
»šalamijado«, da so ocenili pridelane do-
brote, nešteto je skupnih pohodov na 
Korado, v mesecu maju praznovanje sho-
da pri sv. Volbenku, in še bi lahko našte-
vali. Že dolgo pa je živela misel, da bi se 
na Goljevici srečali vsi, ki so bili tam roje-
ni. Željo so uresničili 22. junija letos. Sre-
čanja so se udeležili domačini, »izseljenci« 
in njihovi potomci, tako da se je zbralo 
več kot 100 ljudi. Z obiskom je zbrane 
presenetil Ignac Šuligoj – Nace Šuštrju. 
Kljub njegovim 84 letom je na srečanje 
skupaj s sinom pripotoval iz Francije, ka-
mor ga je v petdesetih letih peljala želja 
po boljšem življenju.  

Prireditev je potekala na prijetnem pro-
storu, od koder je prelep pogled na Sočo 
in okoliške hribe. Vaščani so prišlekom 
pripravili iskreno dobrodošlico z dobrota-
mi vseh vrst. Popoldan so popestrili trije 
vaški harmonikarji in igralka Nevenka 
Vrančič, ki je prisotnim predstavila ka-
mišibaj – pripoved zgodbe ob slikah zbi-
ralca starih pripovedk Pavleta Medveščka 
z Gorenjega Polja.  

Stiskom rok, pogovorom, ganljivim sre-
čanjem in obujanjem spominov ni bilo 
konca. Udeleženci nepozabnega srečanja 
se želijo zahvaliti vsem mladim organiza-
torjem, predvsem pa Ditki Levpušček, ki 
so poskrbeli, da bo ta dan za vedno zapi-
san v spominu Goljevčanov. 

Ana Valentinčič  

Goljevica je naselje v občini Kanal, ki je bilo 
ustanovljeno leta 2006 z odcepitvijo od naselja 

Anhovo. 
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Goljevica# 

  
Fotografija je licencirana pod dovoljenjem Creative 

Commons, priznanje avtorstva: Mihajc 
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Angelska nedelja 
Angelska nedelja v znamenju ustvarjalno-
sti, spremenljivosti vremena, obujanja 
običajev in obiska slovenske glasbene 
legende. 

Na angelsko nedeljo, prvo nedeljo v sep-
tembru, vaščani Kala nad Kanalom že od 
nekdaj praznujejo, kot spomin na blago-
slov župnijske cerkve svetega Jurija leta 
1892. Prav tako na angelsko nedeljo leta 
1596 pa je bila posvečena tudi prvotna 
kalska cerkev. Zato so si praznovanje z 
več kot stoletno tradicijo zadnja desetletja 
Kalani izbrali tudi za svoj krajevni praznik, 
ki ga je letos Krajevna skupnost Kal nad 
Kanalom obeležila z zelo odmevnim dvo-
dnevnim dogajanjem.  

Organizirali so delavnici za otroke z Ni-
ke; v soboto likovne igrice na temo počit-
nic, v nedeljo glasbeno poslikavo ropotulj 
in ritmičnih eksperimentov. V prostorih KS 
pa je bila v nedeljo na ogled postavljena 

tudi razstava Na krilih domišljije članov 
KUD Goriška paleta Nova Gorica.  

Na ples je v soboto na šolsko igrišče va-
bila domača glasbena skupina 7šrit ter na 
oder pospremila presenečenje večera – 
slovensko glasbeno legendo Vlada Kresli-
na. 

Priljubljeni Prekmurec je s tisto črno kita-
ro in s svojimi najbolj znanimi uspešnicami 
na Kalsko prinesel prav posebno vzdušje, 
ki bo v kraju še dolgo odmevalo. Z nasto-
pom pevca Urbana Vidmarja se je navdu-
šenje nadaljevalo. Da so se obiskovalci 
lahko okrepčali, je skrbelo TD Kal nad Ka-
nalom in pripravilo tudi zabavno igro z 
drvmi, prisotni so lahko ugibali težo polen, 
seveda za nagrado suhomesnih izdelkov. 
Ansambel 7šrit pa je zaslužen za pravi žur 
do jutranjih ur.  

Shod angelske nedelje se je v cerkvi sv. 
Jurija začel v nedeljo popoldne s slavnost-
no sveto mašo, ki jo je daroval domači 
župnik Lojze Kobal. Nad kalsko vasjo se je 

med bogoslužjem razbesnela nevihta s 
točo, ki je nekoliko ohladila ozračje in stra-
šila, da bo predvideno dogajanje pred cer-
kvijo odgnala. Vendar je nebo kaj kmalu 
poslalo sončne žarke in kulturni program 
je stekel. Angelski nedelji v pozdrav so 
zaigrali mladi harmonikarji, člani harmoni-
karskega orkestra Hram. Po nagovoru 
predsednika Krajevne skupnosti Kal nad 
Kanalom Uroša Zupančiča in županje obči-
ne Kanal ob Soči Tine Gerbec sta kratek 
zgodovinski oris cerkve sv. Jurija podali 
povezovalki progama Darja Rijavec in Ana 
Vidmar. Sledil je razglas z nastopom Fol-
klorne skupine Kal nad Kanalom, nato pa 
se je skupaj z otroki POŠ Kal nad Kanalom 
plesala vesela in nagajiva špicpolka. Kul-
turni program je s pesmijo zaključila vokal-
na skupina Liška dekleta, Branko Cvetrež-
nik pa je predstavil svoje avtorske sklad-
be o naši lepi Banjški planoti. Za ples je 
zaigral Duo Pregelj. Obiskovalce so organi-
zatorji počastili z odličnim golažem in po-

lento, pozabljena ni bila niti že tradicional-
na igra ugibanja števila krompirjev v košari 
in s pršutom za nagrado. V župnišče je k 
nakupu vabila razstava domačega peciva, 
ki so ga tudi letos pod okriljem turistične-
ga društva pripravile pridne domačinke, 
tudi v podporo Fundaciji Vrabček upanja 
in invalidni mladini v Stari Gori, kateri vsa-
ko leto namenjajo del izkupička.  

S skupnimi močmi in sodelovanjem so za 
letošnje lepo praznovanje angelske nede-
lje poskrbeli: Turistično društvo Kal nad 
Kanalom, Folklorna skupina Kal nad Kana-
lom, Mladinski klub Kal in organizator Kra-
jevna skupnost Kal nad Kanalom, ki se 
zahvaljuje vsem, ki so kakor koli pripomo-
gli k prijetnemu druženju. »Da, da, da, vse 
se da …« kot pravi Kreslin.  

Adrijana Perkon in Darja Rijavec 

Foto: Matija F. in Matej Podgornik  
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Poletno dogajanje se je začelo z 
Ribiškim praznikom, ki je bil izveden 
teden dni kasneje od predvidenega in 
je po besedah organizatorjev zadovo-
ljil pričakovanja. Koncerta Omarja 
Naberja in Tinkare Kovač sta bila pre-
stavljena v večnamensko dvorano v 
osnovni šoli, a zaradi tega obiskovalci 
niso bili nič prikrajšani. Na Trgu Kon-
trada pa so uspešno izpeljali koncert 
Mef in Koala Voices ter Tanja Žagar. 
Da so tovrstni koncerti med domačini 
in turisti zaželeni, lahko razberemo iz 
dobre udeležbe. Tudi v Parku Pečno 
smo lahko med poletjem preživeli 
zanimive urice. Priredili so akustični 
koncert Mitje Bolčina, vodenje po 
Parku Pečno, kino v gozdu in organizi-
rali tekmovanje v lokostrelstvu. Daleč 
največ zanimanja pa je v Kanalu zago-
tovo poželo novo tekmovanje v hi-
trostnem plezanju po oboku mosta in 
na kanalski zvonik. Zamisel, da se že 

tako slavnim skokom z mosta pridruži 
še eno atraktivno športno tekmova-
nje, je bila fantastična. Pestro dogaja-
nje je bilo tudi na Placu pod R'kacem v 
Desklah, kjer je mladina skrbela za 
urejenost plaže s spremljevalnimi do-
godki celo poletje. Med glasbo, špor-
tom in naravo pa so dogajanje lepo 
zaključili in zaokrožili vsakoletne gle-
dališke predstave v sklopu Gledališča 
na Kontradi, slavnostna otvoritev 40. 
obletnice festivala Kogojevi dnevi pa 
dvodnevni pestri program na priredi-
tvi Angelska nedelja v Kalu nad Kana-
lom, 644. obletnica odhoda Valentina 
Staniča iz Ročinja v Gorico in še bi 
lahko naštevali. 

Zahvaljujemo se vsem društvom in 
posameznikom, ki ste pomagali ustva-
riti poletni utrip v občini in se trudite, 
da se domačini in turisti pri nas dobro 
počutijo. 

Nika Testen in Nežka Levpušček  

Poletje v občini Kanal ob Soči 
Občina Kanal ob Soči in društva v občini so letošnje poletje v Kanalu popestrili 
z organizacijo mnogih dogodkov. Poletni program je na samem začetku nekoli-
ko zaznamovalo muhasto vreme, ki je organizatorjem križalo načrte, pa ven-
darle ni bil zaradi tega nobeden od dogodkov odpovedan. 
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Društvo O.Z.O.N. 

Pečno openč 2019 
Društvo O.Z.O.N. je v soboto, 10. avgusta, 

organiziralo tretji lokostrelski turnir Pečno 
openč, ki se ga je udeležilo preko 84 strel-
cev. Za uvod sta inštruktorja streljanja z 
loki Dejan Žnidarčič in Tilen Komel iz Lokos-
trelskega kluba Gorica predstavila osnove 
tega plemenitega športa. V konkurenci 
članov se je najbolje odrezal Primož Kogoj 
iz Ajbe pred Kanalcema Bojanom Peršetom 
in Sergejem Šuligojem. Med članicami je 
bila najboljša Tanja Blažič iz Nove Gorice, 
sledili sta ji Maja Papež Iskra iz Šmihela in 
Barbara Fajdiga Perše iz Kanala. V otroški 
konkurenci je slavil Matija Furlan iz Nove 
Gorice pred Kanalcema Matijo Peršetom in 
Mei Šuligoj. Večer smo v Parku Pečno zao-
krožili z glasbenim nastopom novogoriške-
ga kantavtorja Matije Bolčina. Z dogodko-
ma smo se pridružili dogajanju v Kanalu ob 
tradicionalnih skokih z mosta. 

Besedilo in fotografije: Primož Kožuh  

Društvo upokojencev Kanal  

Srečanje prostovoljcev 
30. maja se je Društvo upokojencev 

Kanal udeležilo 3. srečanja prostovoljk in 
prostovoljcev Društev upokojencev Po-
krajinske zveze Severne Primorske, ki 
delajo v projektu Starejši za starejše. 
Srečanje je organiziralo Društvo upoko-
jencev Cerkno. Najprej je sledil sprejem s 
kulturnim programom in pozdravom 
gostov, nato pa smo si ogledali Partizan-
sko bolnico Franjo in Cerkljanski muzej. 
Po kosilu pa je sledilo še družabno sreča-
nje ob živi glasbi in s kulturnim progra-
mom. Društvu upokojencev Cerkno 
čestitke za dobro organizacijo. 

Besedilo in fotografija: Franc Komac 
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Društvo upokojencev Kanal  

Letovanje 2019 – otok 
Korčula, Vela Luka 

Napočil je 23. junij, napolnili smo kovčke 
in se, v poznih večernih urah, podali na že 
znano pot. Naše vrste so se popolnile še v 
Desklah, Solkanu, Novi Gorici in Postojni. 
Med mnogimi znanimi obrazi je bilo kot 
vedno tudi nekaj novih. V Postojni nas je 
pričakal Relaxov vodič, volan pa je prevze-
la mlada šarmantna voznica, ki nas je z 
lebdečo vožnjo kmalu zazibala v sanje. 
Jutranje sonce je še nežno božalo Split, ko 
smo se že postavili v vrsto v trajektni luki. 
Še tri urice vožnje mimo znanih otokov in 
prispeli smo na cilj v Velo Luko. Mnogi 
med nami smo v prelepem zalivu nedaleč 
od mesta, v hotelu Adria, dopustovali že 
pred desetimi leti.  

Dneve, ki so prehitro minili, smo zapolni-

li vsak po svoje. Bilo pa je tudi veliko spon-
tanega druženja tako na prostorni plaži 
kot na prijazni hotelski terasi. Tisti, ki ne 
ljubimo preveč poležavanja na soncu, smo 
peš raziskovali okolico hotela, hodili v do-
bra dva kilometra oddaljeno mesto čez 
hrib ali ob obali. Iz mesta in nazaj do hote-
la pa je vozil tudi taksist s čolnom, ki nam 
je, za ceno kavice, večkrat olajšal pot. Re-
laxove animatorke so poskrbele za šport-
ne igre, jutranjo telovadbo in aerobiko v 
vodi. Na Irinini delavnici smo se naučile 
izdelati svileno vrtnico. V Veli Luki smo 
prisluhnili ubranemu petju klap in se slad-
kali z odličnim sladoledom. Obiskali smo 
tudi grob Oliverja Dragojevića, mu zapeli 
lepo slovensko pesem in si ogledali zbirko 
slik, ki jih je v svoji mali brivnici ob kavarni 
Cesarica razstavil njegov frizer in dolgolet-
ni prijatelj. Nekateri so obiskali mesto Kor-
čula ali se udeležili katerega od ponujenih 
izletov. V lepem spominu bodo ostali ple-

sni večeri. Prav poseben večer pa sta si 
zaslužila Sonja in Toni, ki sta pred pričami 
in vsemi zbranimi ponovno izrekla poroč-
ne zaobljube ob svojem zlatem jubileju. Še 
enkrat – iskrene čestitke! Naj vajin šopek 
skupnih let dobi še žlahtnejši sijaj! 

Prvi julij je prišel mnogo prehitro in z 
njim zaključek letošnjega letovanja. Vsi 
smo se strinjali, da bi se prilegel še kak 
dan! Vrnili smo se bogatejši za lepa doži-
vetja, za prijetna druženja in med seboj 
prepletli mnoge vezi. 

Hvala predsedniku Francu, ker nas je 
znal povezati v eno družino, hvala Sonji za 
organizacijo in odlično izbiro letovanja, 
hvala vsem in vsakemu posebej za trud, 
potrpežljivost, sodelovanje, veselje, ali kot 
bi rekla Geny – ne le morje in lepa narava 
– ljudje smo naredili te počitnice lepe! 
Hvala turistični agenciji Relax, ker je že 
devetič izpolnila naša pričakovanja.  

Nevenka Malnič  

Po skupnih rezultatih vseh disciplin so 
se uvrstili na odlično peto mesto. Prvo 
mesto so zasedle ženske v balinanju in v 
pikadu moški, ki so kar za 372 točk prehi-
teli drugouvrščene. Med posamezniki je 
Jože Valentinčič dosegel drugo mesto in 
le za pet točk zaostal za zmagovalcem. 
Med prvo deseterico (skupno je bilo 49 
tekmovalcev) sta se uvrstila še Zoran Šuli-
goj – 3. mesto in Aleksander Boltar – 9. 
mesto. Prvo mesto je zasedla tudi ekipa 
strelcev z zračno puško. Med tridesetimi 
tekmovalci je bil Drago Mlekuš drugi, 
Henrik Valentinčič pa tretji.  

Zmagovalne ekipe v balinanju, pikadu in 
streljanju z zračno puško se bodo udeleži-
le državnih športnih iger upokojencev 

Slovenije, ki bodo potekale meseca sep-
tembra, kjer bodo predstavljale ne le svo-
je društvo, temveč tudi domačo občino 
Kanal ob Soči.  

Želimo jim čim več borbenega duha in 
veliko uspehov.  

Besedilo in fotografije: Majda Rejec  

Društvo upokojencev Deskle–Anhovo 

Športe igre PZDU severne Primorske 
Na 16. Športnih igrah Pokrajinske zveze severne Primorske, ki so potekale 18. maja v 
Ajdovščini, so člani Društva upokojencev Deskle–Anhovo dosegli vidne rezultate. Tek-
movali so v streljanju z zračno puško, balinanju, pikadu in reševanju križank.  

Foto: Franc Komac  
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Še na začetku tedna je napoved kazala 
dokaj v redu, bolj ko se je bližal konec 
tedna 24. in 25. avgusta, slabše je bilo vi-
deti in kar naenkrat ne veš več, kaj bi. Ob 
štirih zjutraj pogledam na uro, vremena še 
niso »popravili«, vendar odločila sem se, 
da bo vreme v redu. In smo šli … za son-
cem, seveda! 

Do Valvazorjevega doma je kar nekaj 
vožnje in ob prihodu ni kazalo ravno naj-

bolje. Malo smo vedrili in odločila sem se, 
da na Stol ne gremo. In bolje je bilo tako, 
ob prihodu nazaj v dom nam je namreč 
dekle v šanku povedalo o fantu, ki ga je 
presenetil udar, ki je na srečo bil daleč 
stran od njega, pa vendar se ni počutil 
dobro in je potreboval precej časa, da je 
prišel k sebi. Torej, odločitev je bila pravil-
na, ne po grebenu. Ob mojem poizvedo-
vanju v koči me je domačin napotil na pla-

Mi gremo za soncem … po Karavankah 
A veš tisto zgodbo, ko cel teden čakaš na prost konec tedna, da greš v gore? Vsak dan 
pogleduješ na štiri ali več vrst vremenskih napovedi, zdi se ti, da en dan vreme 
»popravijo«, drug dan pa ga »pokvarijo«. In tako gre iz tedna v teden, iz leta v leto … 

nino Stamare. Zakaj pa ne? Do tja se je 
dvakrat ulil dež, potem pa se je zjasnilo 
in pot smo nadaljevali še navzdol do Tri-
lobita in Javorniškega Rovta, do Doma 
Pristava. Tam smo se ob prijetni družbi 
najemnikov koče najedli in se vrnili navz-
gor do Valvazorjevega doma. Pot je lepa, 
nezahtevna, prelepe planine in razgledi, 
spoznali in prehodili smo pa tudi nekate-
re kraje, poti in okolico, ki jih mogoče, če 
se zadeve ne bi tako obrnile, nikdar ne 
bi. Dan se je nadaljeval brez dežja, šele 
po 16.30, ko smo že sedeli v koči, je dež 
ponovno začel padati in nadaljeval poz-
no v noč. Drugi dan smo se zbudili v jutro 
brez dežja, Stol je že imel kapo. Dvomi 
so bili zopet, seveda, kam? Morali bi na 
Košutnikov turn in spet, po nekem ob-
čutku, ne. Zapeljali smo se na Ljubelj, 
kjer nas je čakal še prijatelj Andrej Zupan. 
Po modrovanju in posvetovanju smo se 
odločili, da gremo skozi Bornove predo-
re do planine Prevala, naprej pa bomo 
pot nadaljevali glede na spreminjanje 
vremena. Na planini Prevala je sonce 
vedno bolj grelo, in tako smo nadaljevali 
do Roblekovega doma in naprej do vrha 
Begunjščice. Na vrhu so se vlekle megli-
ce sem ter tja, mi smo pa zopet videli 
vse, kar smo si želeli. Sestopili smo proti 
domu na Zelenici in uživali na poti, s spo-
gledovanjem proti Vrtači, Palcu, Možem, 
Trianglu, Spodnjemu, navzdol pa na Dom 
pri izviru Završnice. 

Dva lepa dneva, v zelo prijetni in na-
smejani družbi. Predvsem pa preseneče-
ni nad lepim vremenom in čudovito pot-
jo, ki smo jo prehodili. 

Katja Žagar, vodnica PDVS Kanal  

Na naše presenečenje so v soboto, 15. 
junija, na start v Doblarju kar prihajali po-
hodniki, in tako se nas je zbralo kar štiri-
deset. Doblar je razloženo naselje v Spod-
nji Soški dolini, ki leži na desnem bregu 
reke Soče, tik nad izlivom potoka Doblar-
ca. Vas nima pravega središča, saj je v vsa-
kem zaselku le po nekaj hiš: ob jezu Hidro-
elektrarne Doblar ter v dolini Doblarca in 
njegovega pritoka potoka Lepenke so 
Gorenji Doblar, Brnk, Dolina, Jelovec, Juli-
ja, Kolarji, Osredek in Strmovnik, na vzpe-

tem svetu visoko nad Sočo pa Gomila. 
Samotne kmetije na vzpetem svetu so že 
vse opuščene. Vintgar Doblarca je narav-
na znamenitost. Kraj se prvič omenja leta 
1377. Od tu smo krenili po soteski Doblar-
ca (Perilo), ki je najmočnejši desni pritok 
Soče v njenem srednjem toku. Hitro po-
glabljanje Soče v kvartarju mu je zniževalo 
erozijsko bazo, zato je izdolbel sotesko, v 
kateri je nekaj slikovitih slapov. Slapovi so 
tudi na pritokih. Za sotočjem z Lepenko je 
Doblarec vrezal globoko ozko sotesko v 

PD Valentin Stanič Kanal 

Po dolini Doblarca čez Avške police na Globočak 
Da bi letos ponovno odšli čez Avške police, nas je izzval naš dolgoletni član Planinskega 
društva Valentin Stanič Kanal, domačin Anton Klemenčič, krepak, moder in nadvse pri-
jeten možakar pri 71 letih, ter nas tako vzpodbudil, da zopet ponovimo ogled njemu 
zelo ljubih Avških polic. Nam pa ni bilo treba reči dvakrat, takoj je bil odhod napisan v 
našem letnem programu. 
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apnencu. Pod mostom h Kolarju se sote-
ska zoži v korita, globoka 25–30 m. Pri 
Kolarjih smo naredili postanek. Tu sta sle-
dila pozdrav in opis poti. Anton je nazor-
no predstavil potek ture in nanizal nekaj 
zelo zanimiv podatkov, ki so nam dali bolj-
šo predstavo o trasi celotnega pohoda. 
Dalje nas je pot popeljala in vzpenjala čez 
dvanajst Avških polic, do vrha mimo čudo-
vitih slapov, čarobnih gozdičkov, zapušče-
nih nekdanjih hiš, mlinov v gozdu, travna-
tih jas do naselja Avško. Tu smo se malce 
okrepčali, domačinka pa nam je ponudila 
našo tako ljubljeno turško kavico. 

Po počitku smo pot nadaljevali do naj-
višje točke svojega pohoda, do Globoča-
ka, 809 m visokega vrha v pogorju Kanal-
skega Kolovrata. Z vrha, na katerem je 
nekaj ostalin iz prve svetovne vojne, zara-
di gozda ni pretiranega razgleda, zato pa 
ni nič manj prijeten hribček. Sledil je spust 

nazaj h Kolarjem in na izhodišče v Doblar. 
Anton je celotno pot pregledal, očistil in 

uredil. Peljal nas je po dobesedno pravljič-
ni poti. Udeleženci so bili navdušeni nad 
doživetim in videnim, čutiti je bilo never-
jetno povezanost in sproščenost. Hodili 
smo počasi in ob doživljanju vsega tega 
smo bili vedno skupaj. Domačinka, ki je 
bila udeleženka tega pohoda, je v nekem 
trenutku pristopila k meni in mi rekla: 
»Glej, Katja, sem iz teh krajev, pa tega sploh 
do danes nisem videla, da imam v bližini 
tako lepe kotičke narave.« 

Nauk, ki sledi, je, da vse preveč gledamo 
predaleč, lepote pa so vse okrog nas, tu 
začnimo. 

Hvala, Anton Klemenčič, bilo nam je zelo 
lepo. 

Katja Žagar, vodnica PDVS Kanal  

Pohod na Triglav 
Skupina članov OZVVS Kanal, Milan, 

Irma in Zvone, je sodelovala na 34. tradi-
cionalnem pohodu veteranov na Triglav, 
kjer sodelujejo člani ZZB, ZSČ, SEVER in 
ZVVS. Kanalski veterani so tokrat že dru-
go leto zapored izpeljali petdnevni po-
hod s Kanalskega Kolovrata, mimo izvira 
Tolminke, preko Triglavskih jezer do Pla-
nike, na vrh Triglava, spust na Kredarico 
na manjšo proslavo in vrnitev na Rodno 
polje na Pokljuki na osrednjo veličastno 
proslavo ter nato s pomočjo kanalskih 
gasilcev varno domov. Posnemajo poho-
dnike: Ankaran–Triglav, Cerje–Triglav, 
Nanos–Triglav ... in še marsikateri drugi 
pohod.  

Marijan Nanut, predsednik OZVVS Kanal 

Foto: Milan Hvalica  
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Lokostrelsko tekmo-
vanje 

7. junija smo imeli na svojem taborni-
škem prostoru tradicionalno tekmovanje 
v streljanju z lokom za tabornike in vse 
občane. V lokostrelstvu so se preizkusile 
različne starostne kategorije, od otrok, 
mladine, žensk in moških do najstarejših 
seniorjev in seniork, vsi kar v lepem števi-
lu. Vreme nam je bilo naklonjeno, tekmo-
vanje je potekalo odlično, tekmovalci pa 
so bili zelo dobro razpoloženi. V večernih 
urah smo najboljšim v posameznih kate-
gorijah podelili medalje, pokal pa sta si 
prislužila najboljši strelec in najboljša 
strelka tekmovanja. Dogodek smo zaklju-
čili ob prijetnem druženju in taborniški 
pašti. 

Maja Kodelja Cencič 

Taborniki rodu Odporne želve 

Taborniški mnogoboj 
18. maja smo bili organizatorji taborni-

škega mnogoboja SPOOT-a. Iz sedmih 
rodov našega območja smo imeli prijav-
ljenih 32 ekip, žal pa jih je tik pred tekmo-
vanjem nekaj odpovedalo zaradi slabe 
napovedi vremena. Kljub temu smo imeli 
veliko tekmovalcev, ki so se preizkusili v 
različnih taborniških panogah: lokostrel-
stvo, postavljanje šotora in bivaka, orien-
tacija, kurjenje ognja, signalizacija, signal-
ni stolp ... Tekmovanje je potekalo zelo 
tekoče, tekmovalci so pokazali odlično 
taborniško znanje, zato smo mnogoboj v 
popoldanskih urah že lahko zaključili. 
Razlike med rezultati so bile majhne, naj-
boljše ekipe so prejele diplome. Veseli 
smo, da so bile med najboljšimi tudi vse 
naše ekipe. 
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Prostovoljno gasilsko društvo 
Kanal 

Požar na Cerju 
V sredo, 21. avgusta, smo ob 13.37 dobili 

poziv na gašenje požara na Cerju. 
S posadko enajstih ljudi in štirih vozil 

smo izvozili na kraj dogodka. Po prijavi na 
sprejemnem mestu smo odhiteli proti 
spomeniku, kjer smo pomagali kolegom 
iz Komna. Zaradi težko dostopnega tere-
na, suhega podrastja in močnega vetra se 
je požar hitro širil. Tako smo s ceste bra-
nili linijo, da se požar ne bi razširil čez 
cesto. Kasneje smo se premaknili na dru-
gi del požara in tam varovali vas Lokvica. 
Tako smo se s požarom borili do jutranjih 
ur, ko so nas zamenjale nove ekipe. Iste-
ga dne ob 17.30 smo se ponovno odpravi-
li proti pogorišču na požarno stražo. K 
sreči je ob 4.00 zjutraj začelo deževati in 
je bila straža prekinjena.  

Iz našega društva je bilo oba dneva 
skupno na kraju požara 17 gasilcev. Za 
gašenje in požarno stražo je bil vsak iz-
med udeleženih gasilcev PGD Kanal priso-
ten 32 ur. V požaru je bilo uničenih približ-
no 100 ha podrasti in borovega gozda. 

Pgd Kanal  
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V nedeljo, 4. avgusta, je ŠKT društvo 
Levpa organiziralo že 17. tradicionalne 
Mušje dirke. Ob 16. uri je prireditev odprl 
domačin Vid Žabar s harmoniko, sledila 
sta nagovor predsednika društva Aleksan-
dra Štruklja ter pozdrav županje Tine 
Gerbec. Na začetku prireditve vreme ni 
obetalo in domačini so bili že v skrbeh, da 
bo obiskovalce znova pregnal dež, ampak 
o dežju ne duha ne sluha. Prizorišče se je 
iz ure v uro bolj polnilo, šanki s hrano, 
pijačo in domačimi dobrotami pa so kar 
pokali po šivih. Zabavni program, ki sta ga 
povezovala Marjan Uljan in imitatorka 
Lucija Kavčič, se je začel najprej s povor-

ko in predstavitvijo tradicionalne oslovske 
vprege ter se nadaljeval s 17. Gran Prix 
Levpa, letos v malo drugačni preobleki kot 
prejšnja leta. V Levpo so prišla mlada brh-
ka dekleta (izdelane lutke), ki so postala 
jahačice oslov, med dirko pa jih je sprem-
ljal tekmovalec, ki je skrbno pazil, da de-
kleta čim hitreje pridejo do cilja, ne da bi 
padla z osla. Po zaključenih dirkah se je 
začel »mušji šou«, oslovske igre z naslo-
vom Zgodba o levpskem vodovodu. Iger 
so se udeležili večinoma mladi tekmovalci, 
ki so s svojo zagnanostjo in mladostniško 
razposajenostjo poskrbeli, da se je med 
gledalci slišalo bučno navijanje, predvsem 

Športno kulturno turistično društvo Levpa 

Muši pregnali črne oblake 
Tako kot pravi star slovenski pregovor: »V tretje gre rado«, tako je po dveh letih sonč-
no vreme v Levpi omogočilo, da so Mušje dirke zopet požele svoj uspeh. 

pa smeh. Zmago, tako v Gran Prixu kot v 
igrah, sta na koncu slavila tekmovalca iz 
Žiri. 

Dnevni program se je ob 19. uri na igri-
šču zaključil s tombolo, katere glavna 
nagrada je bil denarni znesek v vrednosti 
299 €. Po podeljenih nagradah se je konč-
no lahko začela zabava s skupino Malibu, 
ki je hitro napolnila tako plesišče kot 
šank, za njimi pa je do jutranjih ur igrala 
skupina Zvita Feltna, ki je poskrbela, da je 
žur v Levpi zares uspel.  

Organizatorji so z izpeljano prireditvijo 
zadovoljni. Pravijo, da so po dveh letih 
slabega vremena upali na sončno nedeljo 
in na množičen obisk, kar jim je tudi uspe-
lo. Zahvaljujejo se vsem krajanom za po-
moč pri sami izvedbi prireditve, vsem 
donatorjem in lastnikom oslov ter upajo, 
da se prihodnje leto zopet vidijo v Levpi.  

Laura Skrt 

Foto: Miha Skrt  
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V Digitalni reviji o kulturi mladih so o 
gledališču pred kratkim zapisali: 
»Občinstvo in izvajalci dihajo isti kisik. Ko 
gledate predstavo, ste priča enkratni izkuš-
nji v vesolju. Ta trenutek se ne bo nikoli več 
ponovil. Med občinstvom in izvajalci se 
izmenjuje dejanska energija – energija, ki je 
otipljiva. In ko sodelujemo v tej edinstveni 
umetnosti, ki izmenjuje energijo, lahko 
pozabimo na svoje vsakodnevne težave za 
celi dve uri. Mi se lahko smejemo in jokamo 
nad bedastočami in nesrečami drugih. In 
ko zapustimo gledališče, dobi naše lastno 
življenje drugačno vrednost …«  

Seveda pa gledališča brez gledalcev ni, 
glavno vlogo pri našem abonmaju imajo 
abonenti z nakupom abonmaja in prihaja-
njem na gledališke predstave. Uro do dve 
se prepustijo novim dogodivščinam in 
pozabijo na skrbi vsakdanjega življenja. 
Gledališki abonma v kulturnem domu v 
Desklah vam ponuja priložnost, da se od 
srca nasmejete in pozabite na skrbi in 
težave. Ta priložnost se ponovi kar še-
stkrat.  

Prva bo na sporedu v petek, 25. okto-
bra, ob 20. uri, ko bo Produkcijska hiša 
Prospot, d.o.o., Radovljica, predstavila 
kompletno zmešano glasbeno komedijo 
Nune v akciji! Domiselna zgodba o petih 
redovnicah, ki se znajdejo v denarnih 
težavah in so prisiljene pripraviti dobro-
delni show, v katerem pa hoče biti vsaka 
od njih prva zvezda. Režija Jaša Jamnik, 

igrajo, pojejo in plešejo: Gojmir Lešnjak – 
Gojc, Simona Vodopivec Franko, Alenka 
Godec, Marjan Bunič in Lea Bartha Pesek, 
glasbeni vodja in instrumentalist Miran 
Juvan.  

Novembra bo Slovensko ljudsko gledali-
šče Celje gostovalo s komično dramo Lju-
bi moj. Režija Andrej Jus, igralke Živa Selan/
Liza Marija Grašič, Barbara Medvešček, 
Anica Kumer. Trije povezani in prepleteni 
monologi, ki jih pripovedujejo tri članice 
iste družine – babica Roza, hči Lidija in 
vnukinja Neli – se zlijejo v živahno, duho-
vito in ganljivo osebnoizpovedno zgodbo 
o ljubezni, izgubi, osamljenosti in odtuje-
nosti v sodobnem svetu.  

Decembra bo Mestno gledališče ljub-
ljansko na oder postavilo komedijo Odho-
di vlakov. Režija Primož Ekart, igralca Moj-
ca Funkl in Primož Pirnat. Zakonca Jo in 
Stephen sta na večerjo povabila dva para. 
Prihaja dolgoletna prijateljica, ki se je pred 
kratkim razšla z možem in bo s seboj pri-
peljala novega partnerja. Stvar se zaplete, 
ker je pozabljivi in raztreseni Stephen po 
pomoti povabil tudi njenega nekdanjega 
moža ...  

Januarja 2019 bo Mestno gledališče Ptuj 
odigralo komedijo Amaterji. Režija Matjaž 
Latin, igrajo Vesna Pernarčič, Vojko Bel-
šak, Nenad Nešo Tokalić, Vid Klemenc. 
Amater je sinonim za človeka, ki se ljubi-
teljsko ukvarja z dejavnostjo, za katero ni 
plačan. Naši »amaterji« pa se ravno nas-

Že več kot dve desetletji gledališkega abonmaja 
v Desklah 
Poletne temperature so za nami in že od leta 1996 je prve dni septembra čas, ko v Kul-
turnem društvu Svoboda Deskle začnemo vpis v gledališki abonma.  

protno lotijo filmskega podviga, zato da 
bi zaslužili.  

Februarja bo SiTi Teater BTC Ljubljana 
gostoval z glasbeno komedijo Predstava 
za vsako priložnost. Režija Jure Karas, igra-
ta Lado Bizovičar in Gašper Konec/Jure 
Godler.  

Nekdo v občinstvu ima rojstni dan. Ker 
se Lado ne more upreti priložnosti, da bi 
proslavil tako pomemben dogodek, in 
ker zelo rad govori, nam bo v svoji novi 
predstavi povedal vse, kar ve, pa tudi vse, 
česar ne ve, o veselju, sreči, ljubljanskih 
ženinih, modernih otroških imenih, fankli-
ščinah, seksu po tridesetem in nasilnih 
cvetličarjih. Ob živi glasbeni spremljavi bo 
poskušal odgovoriti na težka vprašanja, 
kot so Kaj je najslabše darilo na svetu?, 
Kaj imajo čaplje z vzgojo otrok? ter Koliko 
kitic ima pesem Kolk'r kapljic?. Kot se za 
rojstni dan spodobi, bo tudi kakšno za-
pel. 

In za konec v marcu Buh pomagej, vse-
mogoč(n)a komedija v režiji Danijela Ma-
lalana, igrajo Franko Korošec, Žan Papič 
in Boris Devetak. V enem in edinem va-
škem bifeju Eden se iz dneva v dan odvi-
jajo enake zgodbe. Izkušeni gostinec 
Marko dobro pozna navade svojih 
gostov, zato ob nedeljah bife odpre ne-
koliko prej. Na kavico in jutranja modro-
vanja takrat namreč prihaja Tuljo, lastnik 
pogrebnega zavoda Eden manj.  

Seveda nam je v neprecenljivo finančno 
oporo Občina Kanal ob Soči, za kar smo ji 
zelo hvaležni.  

Tudi letos bomo naredili vse, da upravi-
čimo zaupanje stalnih abonentov in tistih, 
ki bodo z nami prvič. In še namig: gledali-
ški abonma je lahko tudi lepo darilo.  

Veseli bomo, če se vidimo tudi v novi 
abonmajski gledališki sezoni 2019/2020!  

Organizatorji iz Kulturnega društva Svoboda 
Deskle  

NUNE V AKCIJI! Foto: Facebook stran Nune v akciji  

Cena abonmaja (šest predstav) je 
65,00 EUR za odrasle in 35,00 EUR za 
učence, dijake in študente. Podrobnejši 
opis predstav lahko preberete na naši 
spletni strani www.kd-deskle. Do prve 
predstave, ki bo 25. oktobra, vpisujemo 
tudi v knjižnici v Desklah ob torkih in 
četrtkih med 16. in 18. uro, telefonska 
številka: (05) 39 53 211. Nakup abonmaja 
bo možen (če bodo seveda prosti sede-
ži) tudi na dan prve predstave pri bla-
gajni kulturnega doma v Desklah, tele-
fonska številka: (05) 39 53 210. Lahko 
nam pišete tudi na e-naslov: 
kd.svoboda@siol.net.  
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V vaškem domu Mihaela Gabrijelčiča na 
Srednjem je kulturni dan otvorila domačin-
ka, županja občine Kanal ob Soči Tina Ger-
bec. Vse navzoče je pozdravila predsedni-
ca društva Natalija Melink. Povedala je, da 
je letos ta kulturni dan še pomembnejši, 
saj praznuje društvo 20. letnico delovanja. 
V ta namen je bila izdana brošura, v kateri 
so zajeta vsa leta delovanja. Spomnila se 
je predsednikov, ki so v preteklosti vodili 
društvo, in vseh, ki so kar koli pomagali v 
teh letih.  

Prepolna dvorana ljudi je gostila nasto-
pajoče: Niko in Petro, skupino Dečve z 
godcema Jankom in Jožetom, skupino 

Cvet v Laseh z Marjetko Popovski, Moški 
pevski zbor Jože Srebrnič iz Deskel, vokal-
no skupino folklorne skupine iz Rezije, 
skeč none Junče (Marjetka Popovski), 
Rudija Bučarja in skupino Gallus.  

Prirejena je bila tudi tržnica z mesnimi 
izdelki, sirom, košarami, kvačkanimi in 
pletenimi izdelki, pa tudi brusaču Linotu ni 
zmanjkalo za brusiti nožev in škarij. Za 
hrano in pijačo pa je poskrbel K Kafe Pri-
mož Koren iz Idrskega.  

Prireditev je sicer zmotil dež, a vseeno 
smo se v večernih urah razšli z dobrimi 
občutki in željo, da se srečamo drugo leto. 

Velika zahvala gre Občini Kanal ob Soči. 

17. Kulturni dnevi pod Globočakom 
TR društvo Globočak Kambreško je skupaj z Občino Kanal ob Soči priredilo 17. Kulturne 
dneve pod Globočakom. 

Za letošnjo pomoč pri organizaciji se za-
hvaljujemo kolektivu Salonit Anhovo, d. 
d., za nakup kamere, ki nam omogoča, da 
se prireditev prek ekrana lahko spremlja 
tudi zunaj, podžupanu Markotu Buciku, 
KS Kambreško, SENG D.O.O., ETERNIT 
D.O.O. 

Dora Ravnik  

Do sredine septembra je bil stari del Ka-
nala poulično razstavišče. Drugič v kanalski 
zgodovini so se v juniju odprla okna hiš na 
najslikovitejših ulicah za razstavo Odtis 
Kanalskega, Pot moči ustvarjalnih ljudi. Le-
tošnja predstavitev je obsegala 500 raz-
stavnih predmetov (izdelkov iz lesa in kam-
na, slik v različnih tehnikah, keramičnih 
izdelkov, čipk, tekstila, pletenin, celo knjiž-
nih del in še marsičesa) in je s 50 razstavni-
mi mesti posrečeno dopolnjevala živahno 
poletno dogajanje v kraju. Sodelovalo je 80 
avtorjev (z območja celotne občine), ki se s 
svojimi dejavnostmi razen redkih izjem 
ukvarjajo ljubiteljsko, nepridobitno. Veliko 
izdelkov z razstave je že po naravi tehnike 
izdelave rezultat številnih ur predanega 
dela; ker pa ljubiteljsko delo zahteva še 
posebno veliko samoizobraževanja, preiz-

kušanj in iskanj, so za avtorje ti predmeti 
zelo dragoceni in jih zato večina tudi ne 
prodaja. Ljubiteljsko delo označuje že sama 
beseda. Moraš ga imeti rad. Namen snoval-
cev prireditve je omogočiti ustvarjalcem, 
da te svoje male ljubezni pokažejo. Okna 
stanovanj, teh nepogrešljivih otokov naše 
zasebnosti, so za to ravno pravšnja. Kapo 
dol lastnikom stanovanj ob razstavni poti, 
ki premorejo toliko poguma in nesebično-
sti, da ponudijo delček te svoje zasebnosti 
za skupen cilj! Ne nazadnje pa kot ljubitelje 
lahko označimo tudi snovalce, organizator-
je in pripravljavce razstave, ki so v pripravo 
te prireditve v lanski in letošnji sezoni vloži-
li veliko ur dostikrat nehvaležnega, pred-
vsem pa »nevidnega« dela.  

Letošnja razstava je bila po vsebinski in 
organizacijski plati podobna lanski, je pa pri 

Razstava Odtis Kanalskega je že pustila svojo sled 

Foto: arhiv društva 
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Člani in članice našega zbora smo lep 
sobotni dan izkoristili za zaključek sezone. 
Dan smo začeli na Trubarjevi Rašici. Na 
rojstni dan očeta našega knjižnega jezika 
smo si ogledali njegovo domačijo s spo-
minsko sobo, z žago in mlinom. Popoto-
vanje smo nadaljevali v Gradežu, kjer je 
živel naš rojak Marij Kogoj, na katerega so 
krajani zelo ponosni. Že več let si člani 
KUD »Marij Kogoj« prizadevajo za vzpo-
stavitev oziroma za ohranjanje sodelova-

nja z Občino Kanal ob Soči, saj nas pove-
zuje prav naš rojak. Sprejeli so nas člani in 
članice Društva za ohranjanje dediščine 
Gradež. Ogledali smo si sušilnico sadja, 
zbirko starih, a še uporabnih kmečkih 
strojev in drugih predmetov, črno kuhinjo, 
stari del vasi in klet, kjer smo poskusili 
hruškovo vino. Ob hiši, v kateri je z druži-
no živel Marij Kogoj, smo zapeli nekaj 
pesmi in s tem počastili njegov spomin. 
Celotna vas je pravi muzej na prostem. 

Gostovanje v Velikih Laščah 
Na povabilo Kulturno umetniškega društva (KUD) »Marij Kogoj« Turjak smo članice in 
člani Mešanega pevskega zbora »Jože Srebrnič« Deskle gostovali na Reviji pevskih zbo-
rov Občine Velike Lašče. Ob občinskem prazniku smo se na reviji v Levstikovem domu v 
Velikih Laščah pridružili Ženskemu pevskemu zboru Brezovica in še šestim domačim 
zborom.  

Začutili smo, da so krajani zelo povezani. 
Življenje v preteklosti je bilo zaradi revšči-
ne vse prej kot lahko, a so kljub temu 
ponosni na svoje korenine, in to z velikim 
veseljem delijo obiskovalcem. 

Ker je v teh krajih doma proso, so nam 
predstavili postopek pridelave od setve 
do krožnika. Člani društva so nam postre-
gli z odličnimi domačimi dobrotami. Za 
veselo razpoloženje sta poskrbeli doma-
činki Franja in Slava Petrič z avtorsko ve-
seloigro Klinčarice na temo ročnega izde-
lovanja zobotrebcev. Te so v preteklosti 
za preživetje v zimskem času ročno izde-
lovali tudi otroci. 

Prijazna vodička Slava nam je predstavi-
la Velike Lašče. Sprehodili smo se po par-
ku, posvečenem pomembnim občanom, 
med njimi so Trubar, Levstik, Stritar … V 
cerkvi so izpod prstov Adele Jerončič 
zadonele orgle, mi pa smo tudi tu ubrano 
zapeli nekaj pesmi.  

Zvečer smo se predstavili na reviji in se 
po zaključku družili z drugimi zbori. Lah-
ko rečem, da smo doživeli res lepo sobo-
to in da smo s ponosom zastopali svojo 
občino. Upam, da bomo s KUD »Marij 
Kogoj« Turjak in z Društvom za ohranja-
nje dediščine, v sklopu katerega deluje 
tudi vokalna skupina Suhe češplje, nave-
zali še tesnejše stike in jih kdaj povabili v 
našo občino, da jim pokažemo svoje zna-
menitosti in lepote.  

Alenka Velušček 

Foto: Niko Samsa 

pripravi sodelovalo nekaj več ljudi kot lani. 
Razstavljale so vse generacije – od dvolet-
nih otrok iz vrtca do 90-letnih starostni-
kov. Vsebino so pripravljavci letos oboga-
tili s predstavitvijo dejavnosti kalske fol-
klorne skupine, ki zvesto ohranja značilne 
ljudske plese in nošo, dodane so bile še 
risbe in makete stavbne dediščine in sli-
kovni material oblačilne kulture z območja 
Trnovsko-Banjške planote. Sveže je delo-
val cikel avtorskih fotografij z delovnimi 
motivi, postavljenimi v prirejene okenske 
okvirje na zidove ob Pionirski ulici in na 
stene župnišča. V izložbi nekdanje cvetli-
čarne pa je bila na ogled za kraj in današnji 
čas zelo pomenljiva avtorska razsta-
va Globalno onesnaževanje. Značilnost leto-
šnje postavitve je težnja po predstavitvi 
posameznih tematskih in tudi projektnih 
sklopov. (Naj mi avtorji razstavnih del ter 
organizatorji in pripravljavci oprostijo, ker 

jih nisem navajala poimensko, saj je imen 
preveč in mi tudi vrsta članka ter odmerje-
ni prostor tega ne dopuščata).  

Še ena letošnja novost: domiselni zvitki 
travnato zelenih izolirnih cevi v velikosti 
moške dlani so kot stilizirani polži opozar-
jali na razstavna mesta (in bili učinkovit 
kažipot po spiralasto zaviti razstavni poti) 
ter hkrati simbolično upočasnjevali obi-
skovalce k mirnemu in pozornemu ogledu 
razstavljenega.  

Razstavo Odtis Kanalskega so v medijih 
razmeroma dobro oglaševali in predstav-
ljali, kar lahko razumemo kot še en doda-
tek k pozitivni prepoznavnosti kraja in 
občine.  

Tudi prihodnje leto bi se poleti radi sre-
čevali na mirnih obhodih po kanalskih raz-
staviščih.  

Breda Medvešček  
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Folklorna skupina Kal nad Kanalom je 
letošnje poletje odplesala v Makedonijo. 
Izročilo Banjške planote smo kalski fol-
klorniki predstavili na znamenitem kultur-
nem festivalu Slovenija na Ohridu, ki se je 
od 22. do 26. junija odvijal v Ohridu. Me-
sto, imenovano tudi makedonski biser, ki 
ga je leta 1980 Unesco proglasil za svetov-
no kulturno dediščino, je letos v okviru 
ohridskega festivala že četrtič gostilo od-
meven štiridnevni dogodek, ki se ga je 

udeležilo več kot 500 udeležencev iz 26 
slovenskih kulturno-umetniških društev. 
Gledališčniki, glasbeniki, pevci, godci, ple-
salci smo s pestrim in raznolikim festival-
skim programom Makedoncem pričarali 
pravo slovensko vzdušje in prikazali del-
ček naše bogate kulture. V tahmašnih 
gvantih smo bili velikega občudovanja de-
ležni tudi kalski folklorniki, navdušili pa 
smo z odrsko postavitvijo Na kalskem 
berjarju.  

Festival Slovenija na Ohridu letos tudi s pridi-
hom izročila Banjške planote  

Z nastopi, ki so potekali pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika parlamen-
ta Republike Severne Makedonije dr. 
Talata Xhaferija in v sodelovanju s slo-
venskim-makedonskim društvom Alpa-
Alpina, Kulturnim centrom Ohrid, Občino 
Ohrid in slovenskim veleposlaništvom v 
Makedoniji, smo kulturniki počastili tudi 
dan državnosti Republike Slovenije.  

Člani kalske folklorne skupine si šteje-
mo v čast, da smo se v Makedoniji srečali 
tudi z direktorjem Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti mag. Markom Repni-
kom in s slovenskim veleposlanikom 
prof. dr. Milanom Jazbecem ter z direk-
torjem festivala Alešem Breznikarjem. Ta 
je skupaj s koordinatorko programa Ta-
dejo Rozman ob prisotnosti predsednika 
festivala Gjoka Aloskega vsem sodelujo-
čim skupinam podelil tudi certifikat za 
sodelovanje.  

Prostega časa je bilo sicer malo, izkori-
stili smo ga za ogled zgodovinskih in na-
ravnih znamenitosti Ohrida in okolice, 
nakup edinstvenih ohridskih biserov, 
skok v jezero, zadnji dan pa smo obiskali 
Skopje. V makedonski prestolnici nas je 
čakala rojakinja Dolores Višička. Skupaj z 
možem Perico sta nas popeljala do kasar-
ne Maršala Tita ter na ogled trdnjave Ka-
le, poskrbela sta, da smo začutili duh Sta-
re Čaršije, prečkali kamniti most čez reko 
Vardar, si ogledali rojstno hišo matere 
Tereze … Pred odhodom proti domu pa 
sta nam pripravila bogato pogostitev s 
tradicionalno makedonsko hrano in njiho-
vo domačo rakijo, ki je dodala piko na i 
našemu nepozabnemu potovanju. Za 
gostoljubje se jima iskreno zahvaljujemo. 

Besedilo: Darja Rijavec  

Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom 
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Kultura ne pozna meja 
Kalski folklorniki smo se tudi letos pred-

stavili na mednarodnem folklornem festi-
valu v Italiji. Ob spremljavi godcev Nikoli 
mlajši smo plesali na že 54. Parati folklori-
stici internazionale, ki se je 25. avgusta 
odvijala v sosednji Gorici. Na odmevni 
prireditvi se srečujejo skupine z vseh celin 
in s svojimi nošami, plesi, barvami in zvo-
ki iz svojih dežel sooblikujejo pester in 
raznolik kulturni program ter se veselijo 
zavedanja, da kultura ne pozna meja in je 
vedno nekaj lepega. Je tradicija in ples, je 
glasba, pesem, zgodba, nasmeh, spošto-
vanje, druženje … 

Besedilo: Darja Rijavec 

Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom  
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Tih deževen dan smo 
slikali lepote Kanala 

Šestnajsto leto rednega delovanja je 
Likovna skupina Svetloba Deskle okrona-
la v soboto, 22. junija, z ex-temporom v 
kampu v Kanalu ob Soči, ki se ga poleg 
članov Svetlobe vsako leto udeležijo tudi 
slikarji iz drugih krajev. Kljub vročemu in 
suhemu juniju pa je vreme prav to soboto 
pripravilo mokro presenečenje. Slikarji 
nismo obupali. Ob prvih kapljah dežja 
smo pospravili stojala, platna in barve ter 
jo ucvrli v klet Galerije Rika Debenjaka, ki 
jo je velikodušno odklenila predsednica 
Prosvetnega društva Soča Kanal Milica 
Zimic.  

Svetloba v dovolj velikem prostoru za 
26 slikarjev z vso slikarsko opremo resda 
ni bila pravšnja za slikanje, vendar se 
nismo pritoževali. Pomembno je bilo, 
da smo imeli streho nad glavo in do-
bro voljo za nemoteno ustvarjanje.  

Slikarskega srečanja so se udeležili 
člani Kulturnega društva Endas iz 
Monfalkona, s katerimi prijateljujemo 
in izmenjujemo povabila na razstave 
v zamejstvu in Sloveniji že deset let, 
članice Kulturnega društva Renče, 
prvič sta nas z obiskom počastila čla-
na Društva likovnih ustvarjalcev Tol-
min in še drugi ljubitelji slikanja. Na-
slov letošnjega slikanja je bil Lepote 
Kanala. Slike so bile razstavljene v 
oknih nekdanje banke in drugih oknih 
ter v piceriji Libero v Kanalu od 1. juli-
ja do septembra.  

Besedilo in fotografije: Vanda Colja  
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Park Pečno – navdih za 
mlade umetnike 
25. maja se je v Parku Pečno zbrala skupi-
na učencev in učenk OŠ Kanal, ki so pod 
krošnjami dreves, ob poslušanju vetra in 
ptičjega petja, ustvarjali umetnine, po-
imenovane Balkoni mojega kraja. 

Učenci izbirnega predmeta Likovno sno-
vanje so že prej fotografirali kanalsko arhi-
tekturo in bili pozorni predvsem na zani-
mivost našega kraja – balkone in terase na 
strehah hiš. Učiteljica likovne vzgoje Bar-
bara Kožlin je najboljše fotografije nati-
snila. Učencem, ki so se udeležili ekstem-
pora v Parku Pečno, so bile na voljo, da jih 
uporabijo za svoje likovne izdelke. Obliko-
vali so kolaže, v katerih se prepletajo moti-
vi Kanala na fotografijah z drugimi materi-
ali – kartonom in barvnim papirjem. Slike 
so nato dopolnili z akrilnimi barvami. 

V petek, 7. junija, je bilo v parku odprtje 
razstave. Učenci, ki so sodelovali pri 
ustvarjanju likovnih del, so pripravili krajši 
kulturni program. Povezovala ga je četrto-
šolka Lara Bucik. Obiskovalcem so učenci 
nižjih razredov pokazali kamišbaj. Ob pri-
kazu slik o preteklosti Kanala so učenke 
pripovedovale legende in zgodbe, ki so se 

ohranile v zapisih ali v ustnem izročilu in 
so jih učenci nižjih razredov sami nekoliko 
spremenili, da so postale še zanimivejše. 
Zbrane na prireditvi je nagovorila ravnate-
ljica OŠ Kanal Milka Zimic in se zahvalila, 
da učenci OŠ ustvarjajo in razstavljajo v 
parku in jih gostitelji vedno prijazno sprej-
mejo in pogostijo. Primož Kožuh, pred-
sednik društva O.Z.O.N., je vsem mladim 
umetnikom podelil pohvalo za sodelova-
nje.  

 

Žal se odprtja razstave niso udeležili vsi 
ustvarjalci likovnih del. Starši in stari starši, 
ki so na prireditvi spremljali svoje otroke 
in vnuke, pa so lahko videli pri otrocih 
iskrice v očeh in začutili njihov ponos na 
razstavljene umetnine v tako lepem ambi-
entu. Če želimo, da bo naš otrok ustvarja-
len, je zanj največja spodbuda, da ga pri 
tem opazimo, spremljamo in se z njim ve-
selimo uspeha. 

Besedilo: Irena Hočevar Križnič 

Foto: Primož Kožuh  
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Letos se poletje s toplimi sončnimi žarki 
in vabljivo reko Sočo kar ni hotelo poslovi-
ti, počitnic je bilo vendarle kar naenkrat 
konec. Šola je ponovno odprla svoja vrata 
in skoznje so 2. septembra zakorakali še 
nekoliko počitniško razpoloženi učenci OŠ 
Kanal. 

Prvošolčki so bili še posebej zvedavi in 
polni pričakovanj. Letos jih je v prvem 
razredu v Kanalu 26. Kar številen razred 
malih radovednežev se bo moral skupaj 
učiti abecedo, računati in še marsikaj. Ta 
naloga je zaupana njihovi učiteljici Zvonki 
Polenčič in vzgojiteljici Valentini Dugar. V 
POŠ Kal nad Kanalom so dobili letos v prvi 
razred tri učence, dva dečka in eno dekli-
co. 

Na prvi šolski dan so prvošolčke prijazno 
pozdravili in jim pokazali, kaj že znajo, 
njihovi starejši vrstniki. Da bodo varno 
hodili v šolo, so na prvi šolski dan najmlajši 
osnovnošolci prejeli varovalne jopiče, in 
da bo spomin na prvi šolski dan prijeten, 
so se posladkali s torto. Prvič sta učence 

prvih razredov in njihove starše v večna-
menski dvorani OŠ Kanal pozdravili župa-
nja Tina Gerbec in nova ravnateljica OŠ 
Kanal Barbara Kragelj. 

Šolsko leto 2019/20 namreč ni prelomno 
samo za prvošolce OŠ Kanal. S septem-
brom je kanalska osnovna šola dobila no-
vo vodstvo. Ravnateljica Milka Zimic, ki je 
tri mandate zelo zavzeto vodila OŠ Kanal, 
je zaključila z opravljanjem te funkcije. Na 
razpisano mesto ravnatelja OŠ Kanal so 
prispele tri prijave. Izbrana je bila Barbara 
Kragelj, učiteljica angleškega jezika, ki je v 
preteklih letih poučevala na OŠ Kanal an-
gleški jezik, njena pomočnica pa je učitelji-
ca slovenščine Suzana Kavčič.  

Uspešno na pot proti novim izzivom, 
tako malim šolarjem kot vodstvu šole. 

Irena Hočevar Križnič  

Pozdravila nas je ravnateljica Barbara Kragelj in učenci drugega razreda. 

OŠ Kanal z novimi učenci in novim vodstvom 

Zdaj smo pa že v učilnici. Foto: arhiv OŠ Kanal  
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OŠ Deskle 

Prvič 
1. razred je nekaj posebnega. Drugačen 

od drugih razredov. Tu je veliko stvari pr-
vič. Prvi šolski dan. Prva šolska torba. Prva 
klop. Prvi uspehi. Prva ocenjevanja. Prvi 
neuspehi. Prve zmage. Poučevanje v 1. 
razredu … Težko je opisati ta občutek, ko 
se vate zazre na desetine obrazov z očmi 
kot male sovice. Tako majhni še, pa ven-

dar že tako veliki. Koliko že znajo in koliko 
se morajo še naučiti. 

Po dveh mesecih samevanja je učilnica 
1._a ponovno oživela. Prvi šolski dan je 
njen prag prestopilo, v našem primeru 
preskočilo, 21 prvošolcev. Takoj je presko-
čila tudi iskrica in dobre volje nam ni manj-
kalo. Z razredničarko sva ugotavljali, kak-
šne učence sva dobili. Urejene, nasmeja-
ne, lepe, počesane, sramežljive, razigrane, 
vesele ... Kaj pa poslušne? To se bo pa še 
pokazalo. Ampak nekaj je gotovo – dolg-

čas nam zagotovo ne bo! S kolegico se 
veseliva dela z malimi nadobudneži in že 
danes ploskava vsem uspehom, majhnim 
in velikim, vsakomur posebej. 

Drugim učencem in učiteljem pa uspe-
šen začetek šolskega leta in – pogumno 
novim zmagam naproti!  

Besedilo: T. B. 

Foto: arhiv OŠ Deskle 

V Kalu bomo mi v prvem razredu. Foto: arhiv OŠ Kanal 

Pozdravila nas je ravnateljica Barbara Kragelj in učenci drugega razreda.  
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V prvi polovici devetnajstega stoletja, v 
času kulturnega prebujanja goriških Slo-
vencev, velja Valentin Stanič (1774–1847) 
upravičeno za eno najpomembnejših 
osebnosti na Goriškem. Iz hišne kanalske 
šole se je najprej podal v trivialko v Gorici 
in na Trbiž, nadaljeval šolanje v Celovcu, 
nato v Salzburgu dokončal študij na gim-
naziji, filozofiji in bogoslovju. V duhovnika 
je bil posvečen leta 1802 in imel v Kanalu 
28. februarja prvo mašo. Predvsem gorni-
ški in nemško govoreči svet pozna Valen-
tina Staniča kot predhodnika alpinizma 
vzhodne Evrope in prvopristopnika na 
Veliki Klek (Grossglockner) in Watzmann. 
Pred skoraj 220 leti jih je ne le osvojil, iz-
meril jim je tudi višino, kar je kot kaplan na 
Banjšicah enako naredil leta 1808 tudi 
Triglavu. Od leta 1809 do 1819 je bil vikar v 
Ročinju, nato ga je škof Jožef Walland 
povišal v kanonika in poklical v Gorico. Bil 
je zgleden duhovnik, pa tudi dobrotnik in 
vzgojitelj. Njegovo delo pa ni bilo samo na 
cerkvenem področju, kjer je pokazal izre-
dno iznajdljivost, pač pa sta ga odlikovala 
tudi globoko človekoljubje in čut za social-
ne potrebe ljudi. Kot šolski nadzornik je 
skrbel za napredek šolstva. Bil je tudi 
pesnik, prosvetitelj, ustanovitelj gluho-
nemnice v Gorici leta 1840, Sklada šolskih 
štipendij leta 1844 in tik pred smrtjo tudi 
Društva zoper mučenje živali, prvega v 
avstroogrski monarhiji. 

Pred desetimi leti smo praznovali prihod 
Valentina Staniča v Ročinj, se veselili ob-
novljene Staničeve šole in spodobi se, da 
ob 200-letnici odhoda v Gorico predstavi-
mo bogato Staničevo ročinjsko obdobje. 

Vikariat Ročinj sega že v visoki srednji 
vek in se omenja vzporedno s tistim v Ka-
nalu, ki je v teku stoletij prevzel vodilno 
vlogo. Vendar je Ročinj ohranil dovolj 
vidno mesto in se uvrščal takoj za farnim 
središčem v Kanalu. Na predlog tamkaj-
šnje nosilke patronatne pravice grofice 
Amalije, vdove Coronini, je bil 28. marca 
1809 izbran za ročinjskega vikarja Valentin 
Stanič. Goriški škof Frančišek Filip grof 
Inzaghi je 9. aprila 1809 potrdil izbor in v 
ročinjskih matičnih knjigah je Staničev 
zapis prvič zabeležen 7. maja 1809. Skrb-
nim ročinjskim župnikom se imamo zahva-
liti, da so edino te matične knjige prestale 
vse vojne vihre nepoškodovane. Originali 
so shranjeni v Škofijskem arhivu v Kopru, 
kopije pa so razstavljene v vitrini Staniče-
ve dvorane, kar je velikodušno omogočil 
župnik Jože Mikuž.  

Stanič je dušnopastirsko službo vestno 
opravljal, zaradi obsežne duhovnije 
(ročinjska fara je tačas štela 2000 duš) so 
mu bili v pomoč tudi kaplani Matej Kumar, 
Janez Gerbic in Andrej Ipavic. Oktobra 
1811 je opravil v Gorici župnijske izpite 
pred izbrano komisijo. Izpitni predmeti so 
bili: dogmatika, moralna in pastoralna 

teologija, svetopisemske vede, cerkveno 
pravo, duhovna pomoč umirajočim, kate-
hetika in homiletika, še posebej govorniš-
tvo. Teološko znanje je tako temeljito 
osvežil, da je bil ocenjen z najvišjo oceno 
(primam classem obtinuit). Tudi ti izpitni 
spisi so ohranjeni, in sicer v Nadškofij-
skem arhivu v Gorici, kjer jih je odkrila dr. 
Tatjana Peterlin Neumaier, velika pozna-
valka življenja in dela Valentina Staniča. 

Ni pa ohranjenih podatkov, da bi se po 
opravljenem župnijskem izpitu potegoval 
za rojstno župnijo Kanal, pa vendar naj bi 
Stanič v svojem ročinjskem poslovilnem 
govoru dejal: »Poglejte, ljubi Ročinjci, 
Kanalci niso hoteli, da bi bil vaš vikar njih 
čestiti gospod fajmošter, a zdaj sem postal 
celo milostljivi gospod kanonik«. 

Ročinjsko obdobje je poleg skrbnega 
dušnopastirstva zapolnil s številnimi de-
javnostmi tudi na drugih področjih. Ime-
novan je bil, čeprav le navaden vikar, za 
šolskega inšpektorja v kanalski dekaniji in 
za konzistorijalnega svetnika.  

Veliko lepega, a tudi hudega je doživel 
Stanič v Ročinju. Bolelo ga je, ko je bil 
priča surovemu ravnanju pri prevozu 
klavne živine. Napravil je načrt za voz, ki 
je bil pripraven za prevažanje telet, da 
niso preveč trpela. Komaj je prišel, že je 
prišla v deželo vojna. Francozi so prinesli 
marsikaj dobrega, le na novotarije so ljud-
je sprva nezaupljivo gledali. Za vojno je 
prišla bolezen, »runje« so morile po va-
seh. Ročinjce pa je pred njimi varoval Sta-
nič. Kar s trni je cepil, ko ni imel drugega 
pripravnega orodja. Francozi so morali iz 
dežele in za seboj so porušili most čez 
Sočo v Kanalu. Ročinjski »gospod« je na-
pel vrv čez Sočo, izbil sodu dno, ga prive-
zal na vrv in tako plul čez Sočo, meril in 
vodil je delo pri postavitvi lesenega 

Valentin Stanič, 
ročinjski vikar in goriški stolni kanonik 
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mostu. Lakota je razsajala, saj je suša uni-
čila ves pridelek. Zopet je bil Stanič tisti, ki 
je skušal pomagati in kar v verzih je pisal 
cesarju za pomoč: Sila nas stiska / Franc, 
dajte kruha / Če ne o Bog! / Hitra bo smrt. 
Dosegel je, da so leta 1817 namesto lese-
nega zgradili v Kanalu nov kamnit most. 
Ob 200-letnici bi si zaslužil spominsko obe-
ležje na loku nad Sočo, saj lok nad kopnim 
ni bil nikoli porušen. 

Otroke je učil in jim na ostalinah dvorca 
francoskega grofa zidal šolo, ki ji daleč 
naokrog ni bilo enake. Imenitnost nekda-
nje stavbe izpričuje sončna ura z odkrito 
letnico 1728. Šola je potekala velikokrat v 
naravi, z otroki je tudi telovadil in jih na 
bližnji Soči učil plavanja. Kako si predstav-
ljajo kanalski šolarji Staniča kot učitelja, 
kažejo risbe, ki so razstavljene v vitrinah v 
prvem nadstropju, visijo pa tudi na stenah 
Staničevega doma pod Triglavom in Pla-
ninskega doma Pod Ježo. 

Ročinjski gospod je kmete učil napredno 
kmetovati, obrezovati sadje in trte, tesaril 
je, pesmi prevajal in pisal ter jih sam tiskal, 
tudi že na Banjšicah. V Posoški državni 
knjižnici v Gorici, kopija v vitrini, je shra-
njen najmanjši (9,5 x 7,5cm) Staničev 
osebni ročinjski tisk iz leta 1816 z naslo-
vom Stabat mater, ki vsebuje tudi pesem 
Na moje lube šolerje in šolerce. Prva kitica 
je izklesana na kamniti plošči na pročelju 
obnovljene Staničeve šole in se glasi: 
S očte enkrat veseliti, morte sdaj se rad 
vučiti, h dobrim nucat to mladost! 

Da so bila štirideseta leta za Staniča pri 
vzpodbujanju šolanja otrok zelo plodovi-
ta, pove ohranjeno poročilo, ki pravi, da je 
med slovenskimi deželami imela Primor-
ska zelo nizek odstotek za šolo godnih 
otrok, ki so dejansko obiskovali šole. Na 

Goriškem je ta odstotek postopoma rasel. 
Leta 1830 je bilo v šolah 6 % šoloobveznih 
otrok, 1840 13 % in 1847 29 %. K temu so 
zagotovo prispevale tudi leta 1844 usta-
novljene Staničeve fundacije (skladi), s 
katerimi je s svojim denarjem (3170 gld) 
poskrbel za štipendije sorodnikov, za na-
kup knjig in šolskih pripomočkov za revne 
učence v trivialkah v Kanalu, Ročinju in na 
Banjšicah ter za nagrado dveh najmlajših 
pridnih učencev v goriških šolah. Ohranje-
ne listine iz Pokrajinskih arhivov obeh Go-
ric pričajo o velikodušni Staničevi skrbi za 
šolanje mladih na Goriškem in razgrinjajo 
skoraj stoletno obdobje (od 1841 do 1934) 
organizacijskih in vsebinskih sprememb, 
pa tudi nove vire dobrodelnih ustanov. 
Kanalski dekan Bele opozarja leta 1925 na 
»spanje« teh štipendij, saj je bila zadnja 
podeljena pranečaku Mihaelu Staniču 
(Kanal 8) leta 1920. Zadnji dokument iz 
leta 1934 izpričuje, da je bilo premoženje 
Staničeve fundacije v vrednosti 10655,62 
lir preneseno Dobrodelni bratovščini v 
Kanal ob Soči. Z »obuditvijo« Staničevih 
štipendij bi lahko v občini Kanal ob Soči ne 
le z besedami, ampak v dejanjih ohranjali 
Staničevega duha odgovornosti, delavno-
sti, nesebičnosti in požrtvovalnosti. 

Po desetletnem delovanju v Ročinju je 
bil tako Stanič 26. julija 1819 imenovan za 
kanonika goriškega stolnega kapitlja 
»zaradi zaslug v dušnem pastirstvu in v 
šolskem pouku mladine kot tudi zaradi nje-
govih zmožnosti ...«. Njegovo slovo od Roči-
nja se je zavleklo tja do konca leta 1819. 
Zadnji Staničev zapis v ročinjskih maticah 
je 1. decembra 1819. 

Še vedno so aktualni njegovi pogledi na 
življenje, delo, solidarnost, na mlade, a 
zapostavljene ljudi. Tem je posvečal glav-

no skrb, jih z osebnim zgledom ter z mate-
rialno in moralno podporo spodbujal k 
učenju in delu. Skrbel je za ohranjanje etič-
nih vrednot preteklosti, a bil tudi za spre-
jemanje novih pozitivnih pridobitev člove-
škega uma. 

Našteta, še ohranjena dela ročinjskega 
gospoda si zaslužijo v originalu ali vsaj v 
faksimilu častno mesto v obnovljeni Stani-
čevi šoli, kar je že načrtoval projekt Stani-
čeve sledi, ki pa mu ni uspelo pridobiti 
evropskih sredstev v okviru čezmejnega 
sodelovanja Italija – Slovenija. 

V obeležitev 200-letnice odhoda Valenti-
na Staniča iz Ročinja v Gorico organizira v 
drugi polovici septembra Krajevna skup-
nost Ročinj–Doblar s sodelovanjem kanal-
skega Planinskega društva Valentin Stanič 
spominski pohod iz Ročinja do nekdanje 
Staničeve glouhonemnice v Gorici po na-
črtovani Staničevi poti, ki naj bi povezala 
domače Staničeve kraje Bodrež, Banjšice, 
Ročinj in Gorico. 

Vztrajnim Ročinjcem in Občini Kanal ob 
Soči gre zahvala za obnovo nekdanje Sta-
ničeve šole v Dom Valentina Staniča, ki naj 
uporabnikom nudi dobro počutje v svetu 
Valentina Staniča.  
 
Viri: 
- Robert Devetak, Dvesto let od začetka 

šolskega pouka v Ročinju , MOST št. 53. 
- Medvešček Jože, V Staničevi domačiji,  

PV 1974/7. 
- Tatjana Peterlin Neumaier, Valentin Sta-

nič (1774–1847) preroditelj, vzgojitelj in 
dobrotnik, Goriški izobraženci, 2018. 

- Marko Valentinčič, Valentin Stanič Cerov-
ščkov gospod, Educa 2009. 

Marko Valentinčič 
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V slogi je moč 
Pravijo, da je v slogi moč. Da je temu 

tako, smo Slovenci dokazali že mnogo-
krat. Ko gre za spodbujanje naših športni-
kov, za zbiranje sredstev za pomoči po-
trebnih ... Da je v slogi resnično tudi moč, 
pa so dokazali tudi nekateri prebivalci 
Gorenje vasi. S pomočjo občine, ki je pri-
spevala denarna sredstva, so se odločili 
obnoviti mini vaško jedro. Trenutno dela 
še niso v celoti zaključena, a ne manjka 
veliko. Gorenja vas bo tako bogatejša za 
vaško jedro, ki bo lahko v ponos vsem 
predvsem zato, ker je delo prebivalcev 
samih. 

Bravo in kar tako naprej! Na nas je, da 
naredimo našo občino lepo in vsem nam 
v ponos. 

Maja Gerbec  

Picerija Vinazza 
Malo je junakov na tem svetu, ki se jim 

ne pocedijo sline, ko se omeni pica. Jed, ki 
je danes znana in oboževana širom po 
svetu, so prvič spekli okrog leta 1750. Jed 
iz vzhajanega testa, obložena s paradižni-
kovim pirejem, mocarelo ter baziliko, nosi 
barve italijanske zastave in se imenuje po 
soprogi prvega italijanskega kralja Umber-
ta I. Margeriti – pica margerita. 

Današnja pica izvira iz Neaplja, kjer so 
leta 1830 odprli najstarejšo še danes delu-
jočo picerijo –Pizzeria Port' Alba. V 59. sto-
letju je bila znana kot hrana revnih ljudi, 
kar pa danes zagotovo ni. 

Kot rečeno, pico lahko jemo skoraj pov-
sod po svetu. Tudi v Sloveniji kar mrgoli 
picerij, a ni vsaka pica dobra pica. Priprava 
pice morda deluje sila preprosto, a so tri-
ki, ki lahko pico povzdignejo v sam vrh, in 
tisti, ki jo pustijo na ravni t. i. junk fooda. 

Picerija Vinazza v Desklah se zagotovo 
lahko ponaša z naslovom ene izmed naj-
boljših picerij v Sloveniji, in to brez kakr-
šnega koli pretiravanja. Kot 
picerija so na trgu od leta 
1995. Ponašajo se s pestrim 
izborom pic, tako da lahko 
čisto vsak pride na svoj račun, 
celo tisti, ki imajo težave z 
glutenom. Ne samo da vam 
naredijo pico brez glutena, 
lahko izberete kakršen koli 
okus, in to za isto ceno, kot je 
pica iz navadnega testa. Tisti, 
ki imate težave z glutenom, 
veste, zakaj je to tako hvale-
vredno. 

Poleg tega jih lahko pohvalimo še za 
nekaj. Na trgu so že veliko let, obiska jim 
ne manjka in kljub vsemu ne glede na to, 
ali je nedelja ali sreda, se kakovost pice ne 
spreminja. 

Zatorej, kdor si zaželi pice in ne želi biti 
razočaran, picerija Vinazza je pravi naslov 
za vas. 

Delovni čas: 

ponedeljek in torek zaprto; 

sreda, četrtek in petek: 15.00 –23.00; 

sobota, nedelja in prazniki: 13.00–23.00. 
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Helena Stanič je otroška in mladostniška 
leta preživela v Morskem. Že kot majhna de-
klica je občudovala barve in rada risala. Glo-
boko v spomin se ji je vtisnil dogodek, ko je 
oče odnesel v Staro Gorico na prodaj pridelke 
in ji obljubil roza barvico, ki si jo je srčno žele-
la. Toda ko je nakupil najpotrebnejše, mu je 
preostalo le toliko denarja, da je lahko kupil 
škatlico šestih barvic, med katerimi pa ni bilo 
roza barvice. Razočaranje je bilo neizmerno.  

Po osnovni šoli si je želela na šolo za obliko-
vanje, vendar za to ni bilo možnosti, zato se 
je izučila za krojačico moških oblek in kasneje 
še za šiviljo modnih ženskih oblačil. Ob 
delu je zaključila administrativno šolo in 
se zaposlila na Elektru Gorica, kjer je de-
lala vse do upokojitve.  

Leta 2002 se je priključila likovni skupini 
pod vodstvom Stipeta Hačimovića, kjer 
ustvarja še danes. Slika v različnih tehni-
kah, zelo pri srcu pa ji je akvarel. V tej 
tehniki je ustvarila že številne mojstrovi-
ne. Nekaj od teh razstavlja v Medgenera-
cijskem centru Pri Tinci v Desklah.  

Pridite, oglejte si razstavo in uživajte v 
akvarelih cvetja in narave. 

Besedilo in fotografije: Majda Rejec  

Helena Stanič, ljubiteljska 
slikarka 

Nekaterim mladim ni vseeno 
Lea je punca, ki sem jo spoznala po spletu naključij, ko smo 

skupaj iskali rešitev za zavržene mačje mladičke, ki jih je zaradi 
človeške zlobe in malomarnosti čakala kruta usoda. 

V času, ko se večina mladih ukvarja s selfiji in številom všečkov 
na družbenih omrežjih, se to mlado, nadvse spoštljivo in prijaz-
no dekle ukvarja s pomočjo potrebnim. Lahko bi zavila z očmi, 
se preprosto obrnila stran in majhne mucke prepustila usodi 
narave. A ne. Pomagala jim je. Tako kot še mnogo drugim, kot 

sem izvedela kasneje. 
Ne gre toliko za to, ali si ljubitelj 
živali ali ne. Gre predvsem za to, da 
se ne obrneš stran, ko te potrebuje 
nekdo, ki je nemočen. Naj gre za 
živali ali ljudi. Na koncu pridemo na 
isto. Ali nosiš v sebi empatijo ali ne. 
Zato je še toliko lepše in navdušujo-
če v času, ko svet postaja iz dneva v 
dan brezbrižnejši in hladnejši, spoz-
nati ljudi, ki imajo v sebi čut za so-
človeka, žival, za sleherno živo bitje. 
Če je ta človek mlad, še toliko bolje, 
saj na mladih svet stoji. 
Lea je tisti žarek, ki dokazuje, da le 
še ni vse izgubljeno. 

Maja Gerbec 
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Se lahko našim bralkam in bralcem 
predstavita v nekaj stavkih? 

Nika: Sem Nika Mori, trenutno živim v 
Dubaju, kjer že tri leta delam kot ste-
vardesa pri letalski družbi Emirates. 

Eva: Sem Eva Mori, imam 23 let in pri-
hajam iz Kanala ob Soči. Odbojka mi je 
bila položena v zibelko, saj se je moja 
cela družina ukvarjala z odbojko (razen 
očeta – košarkar). Po očetovi strani je 

Nika in Eva Mori 

Svet je njun dom 
Svet je prostor neskončnih znanj. Je prostor, ki nas lahko nauči veliko. A zapustiti var-
no in toplo zavetje domačega okolja in iti nekam, kjer boš tako ali drugače vedno in 
samo tujec, je vse prej kot lahko. Seveda, gledajoč s kavča se to zdi sila preprosto, a v 
resnici je vse prej kot to. Doma so ti stvari poznane. Veš, kako deluje sistem, poznaš 
kulturo ljudi. V tujini tega ni in prav zato je za odhod v svet potreben pogum. Ogromno 
poguma, če smo natančnejši. 

Med tiste, ki so izbrali dovolj poguma in se odločili, da vsak na svojem koncu sveta in v 
svojem poklicu poiščejo srečo, zagotovo sodita sestri Mori. Nika in Eva Mori. 

Dekleti, ki že nekaj časa služita denar v tujini, sta nama vsaka na svoj način podali vpo-
gled v življenje tistih, ki so svojo srečo poiskali izven okvirov domačega udobja. 

bil moj dedek odbojkar, po mamini pa 
celotna družina. Sedaj mi je ta šport 
postal tudi poklic in sem s tem več kot 
zadovoljna. Sem tudi kapetanka sloven-
ske odbojkarske reprezentance. 

Sta si že od nekdaj želeli opravljati to, 
kar delata danes? 

Nika: Nikoli si nisem predstavljala niti 
imela namena tega početi, saj sem do 
takrat tudi jaz igrala odbojko, vendar 
mi je bilo kot delo vedno zanimivo in 
sem si vedno želela poskusiti. 

Eva: Da, od nekdaj so bile to moje sa-
nje. Od vedno sem si želela postati pro-
fesionalna odbojkarica in delati v tujini. 

Je bil odhod v tujino težek? 

Nika: Na začetku je bil pravi kulturni 
šok, Združeni arabski emirati se namreč 
zelo razlikujejo od evropskih držav ter 
načina življenja, ki ga imamo pri nas. Od 
drugačne vere, hrane, mešanice ljudi, ki 
živijo in delajo tam, do puščavske vroči-
ne, ki naraste tudi do 45 stopinj poleti. 

Eva: Zelo težak. Nisem si mislila, da mi 
bo tako težko, ampak ko sta me mama 
in tata pustila v stanovanju in sem se 
morala znajti sama (prati, pomivati …), 
sem dojela, da od sedaj naprej skrbim 
sama zase. Najtežje mi je bilo, ker nisem 
znala italijanskega jezika in sem se po-
čutila, kot da sem v drugem svetu. Am-
pak čez čas se navadiš in ti je potem to 
vse normalno. 

Eva Mori 
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Kako to, da si nista poklicne poti ustva-
rili v Sloveniji? 

Nika: Ker prihajam iz majhnega kraja, 
sem že kot majhna deklica vedno sanja-
la, da bom poskusila zaživeti tudi v sve-
tu, izven Slovenije, in si ustvarjala svoje 

poti stran od domačega udobja. 

Eva: Na začetku sem igrala v Sloveniji, 
vendar so bile moje sanje tujina (ker je 
v tujini višja raven in s tem tudi dobi-
ček). Tako da sem že od malega vedela, 
da Slovenija ne bo moja poklicna pot, 
ampak samo začetek poklicne poti. 

Kako je videti delo v tujini? Bi lahko re-
kli, da je težje, lažje kot delo v doma-
čem kraju? 

Nika: Delo v tujini ni lahko, saj te vza-
mejo kot tujca, ki nima enakega položa-
ja kot domačini, zato je v Sloveniji delo 
bistveno lažje. 

Eva: Jaz tega ne jemljem kot službo, 
ampak bolj kot užitek in kot uresničitev 
sanj, zato v tem zelo uživam. V tujini je 
»delo« podobno kot v Sloveniji, ni veli-
ke razlike. To je šport, povsod je enako. 

Kako vidita svojo pot v prihodnosti? Si 
želita ostati v tujini? 

Nika: Sedaj sem še v tujini, kjer kot ste-
vardesa potujem po svetu in odkrivam 
nove kulture, vendar pa je bil ves čas 
moj namen, da se po določenem času 

vrnem domov, kjer si bom s fantom, ki 
trenutno biva v Sloveniji, ustvarila dru-
žino. 

Eva: Za zdaj je gotovo moja prihodnost 
tujina, ampak nikoli ne reci nikoli. Imam 
tudi fanta v Italiji, tako da še ne vem, 
kam me bo popeljala prihodnost. 

Kaj bi svetovali mladim, ki zaključujejo 
šolanje in se sprašujejo, kam in kako 
naprej? 

Nika: Svetovala bi jim, naj sledijo svo-
jim sanjam in naj se ne bojijo oditi iz 
Slovenije, že zaradi novih izkušenj in 
priložnosti, pa tudi ker odkar sem odšla 
iz svojega Kanala ob Soči, veliko bolj 
cenim našo Slovenijo in se še raje vra-
čam. 

Eva: Jaz bi jim samo svetovala, naj sle-
dijo svojim sanjam, in kamor jih bo pot 
popeljala, tam naj »uživajo 100-%«! 

Maja Gerbec  

Nika Mori 
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Tudi minula sezona 
uspešna 

Sredi aprila je na državnem prven-
stvu za rekreativce in veterane v 
namiznem tenisu, ki se je odvijalo v 
Kidričevem, Zdenko Čargo iz Roči-
nja dosegel 3. mesto v dvojicah s 
klubskim soigralcem. Prav tako je 
zasedel izvrstno 3. mesto v dvojicah 
v tako imenovani jakostni lestvici, 
tokrat s soigralcem iz Vipavske doli-
ne. Za konec sezone se je udeležil 
turnirja v Novi Gorici Memorial Al-
berta Pichlerja, kjer je v kategoriji 
nad 65 let zmagal in s tem dosegel 
krono letošnje sezone. 

Urška Čargo  

Selena Leban in Tiana 
Karnel v novi sezoni 
k Gen-i Volley 
Gen-i volley je letošnjo sezono v svoje 
vrste povabil tudi mlade perspektivne 
igralke iz Goriškega. 

Sprejemalka Selena Leban, 14-letna 
Novogoričanka, prihaja iz mladinskih vrst 
domačega kluba. Je članica kadetske 
reprezentance Slovenije, s katero je na 
letošnjem Evropskem kadetskem prven-
stvu v Trstu osvojila 4. mesto. 

Najmlajša Goriška strela pravi: »Občutki 
so prelepi, velika čast je, da bom lahko 
igrala za ekipo in klub, v katerem sem vse 
od začetka. Želim si, da Sloveniji pokaže-
mo, da smo najboljši in lahko s trdim de-
lom, vztrajnostjo, vzdušjem ter dobro igro 
dosežemo zastavljene cilje. Želim si napre-
dovati tako fizično kot psihično in nekega 
dne zaigrati v prvi postavi.«  

Na mestu sprejemalke se ji bo pridruži-
la tudi 16-letna Tiana Karnel, ki prihaja iz 
Kanala in je svoje odbojkarsko znanje 
nabirala v OK Neptun. »Zelo sem vesela, 
da sem dobila priložnost igrati za Gen-i 
volley, kjer bom pridobila ogromno izku-
šenj in imela dobre možnosti, da napredu-
jem. Upam da bomo z novo ekipo in so-
igralkami v novi sezoni veliko dosegle,« 
pravi Tiana, ki se bo Goriškim strelam 
pridružila v ponedeljek, ko se uradno 
začnejo priprave na novo sezono. 

Ekipa Gen-i volley 

Selena Leban  Tiana Karnel 
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Kanalski odbojkarji so 
začeli priprave na novo 
sezono  

Odbojkarski klub Salonit Anhovo - Kanal 
je po osvojenem tretjem mestu v lanskem 
državnem prvenstvu priprave začel v sko-
raj enaki zasedbi kot lani, novost je le na 
mestu blokerja.  

Direktor kluba Miloš Grilanc je povedal, 
da je v novi sezoni nepričakovano nastala 
vrzel na položaju blokerja: »Malo pred 
pripravami je za prekinitev pogodbe prosil 
Urban Česnik. Zdravniki mu po težavah s 
hrbtom odsvetujejo resno ukvarjanje s tek-
movalnim športom. Ker imamo že zapolnje-
no kvoto treh tujcev, smo v svoje vrste zva-
bili 26-letnega Žana Novljana. Žan je nekda-
nji član kamniškega Calcita, ki je izkušnje 
nabiral tudi v Belgiji. Razveseljiva je novica, 
da se v prvo ekipo po poškodbi vrača mladi 
sprejemalec Lian Svit Maretič.«  

Prvoligaško tekmovanje se bo začelo 5. 
oktobra. Letošnja »stara« novost je, da 
ACH Volley in Calcit Volley ne nastopata v 
prvem delu državnega prvenstva – igrala 
bosta samo Modro skupino in končnico. 
Po rednem delu bo najboljša šesterica 
nadaljevala igranje v modri skupini, ki bo 

spet dvokrožna (te faze lani ni bilo), sledi-
la pa bo končnica na izpadanje.  

Ekipa Salonita Anhovo v sezoni 2019/20: 
podajalca – Irenej Karnel in Nikola Živano-
vić; libero – Danijel Šarić; napadalca – 
Matic Vrtovec in Aleks Kovačič; blokerji – 
Jakob Kavčič, Gregor Basaneže in Žan 
Novljan; sprejemalci – Dejan Čabarkapa, 
Fran Peterlin, Dalibor Tomić, Maj Nanut 
in Lian Svit Maretič. Strokovni štab – Igor 
Šimunčić (trener), Rok Knafelc 
(pomočnik), Matija Dugar (kondicijski tre-
ner), Željko Kizić (maser), Jure Trampuš 
(statistik).  

Besedilo: Boštjan Simčič 

Foto: Borut Jurca  

Utrinek iz prvega treninga v sezoni 2019-20. 

Članska ekipa OK Salonit Anhovo Kanal se 
je predstavila na prireditvi Skoki z mosta. 

Žan Novljan – nova pridobitev na sredini 
mreže. 
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Od. 5. do 7. julija je v Ljutomeru potekalo 
evropsko tekmovanje Evropske Twirling 
zveze EFBT. Slovensko reprezentanco je 
zastopalo tudi 16 članic našega kluba. De-
kleta so v posamičnih nastopih in nastopih 
skupin dosegle odlične rezultate: 

JUVENILE TEAM: Tia Štendler, Zoja Bol-
terstein Leskovar, Naja Rogač, Julija Rja-
vec, Katja Škrlec, Aneja Dugar (trenerka 
Nena Štendler) – 10. mesto; 

JUNIOR TEAM: Hana Bašelj, Ana Čargo, 
Nika Marušič, Nives Leban, Neža Kogoj, 
rezerva Taja Lazar (trenerka Suzana Žni-
darčič Šuligoj) – 7. mesto; 

SENIOR TEAM: Maja Laščak, Urška Ma-
rušič, Marjana Šuligoj, Taja Lazar, Karin 
Lazar (trenerka Suzana Žnidarčič Šuligoj) – 
– 2. mesto; 

JUVENILE WOMAN: Zoja Bolterstein Le-
skovar – 11. mesto; 

JUNIOR WOMAN: Taja Lazar – 9. mesto, 
Hana Bašelj – 14. mesto, Neža Kogoj – 17. 
mesto, Nika Marušič – 22. mesto; 

SENIOR WOMAN: Karin Lazar – 1. mesto. 
V reprezentanco je bil uvrščen tudi seni-

or par Urška Marušič in Maja Laščak, ven-
dar se jima je tik pred tekmovanjem zgodi-
la poškodba, ki je preprečila njuno tekmo-
vanje.  

Vsem tekmovalkam čestitamo za njihove 
nastope in dosežene rezultate, prav na 
vse smo enako ponosni in komaj čakamo, 
kaj prinese naslednja sezona.  

Nekaj punc je o vtisih s tekmovanja po-
dalo svoje izjave, s tekmovalko Karin La-
zar, ki je dosegla svoj najboljši rezultat in 
bila najuspešnejša članica slovenske repre-
zentance, saj je osvojila zlato medaljo, pa 
smo naredili kratek intervju.  

Twirlarke so po tekmovanju šle na zaslu-
žen krajši oddih, kmalu pa bodo že začele 
vrteti svoje palice, saj jih pred uradnim 
začetkom sezone čakajo še poletne pripra-
ve.  

Športni Twirling klub Deskle  

Izjave nekaterih tekmovalk  

Všeč mi je bilo, ker smo se s puncami veliko 
družile, se pogovarjale in igrale družabne 
igre. Veliko smo se smejale, plavale in treni-
rale. Zelo glasno smo navijale za vse naše 
punce. Vesela sem bila, ker sem se v kate-
goriji freestyle uvrstila naprej, a so vseeno 
bile boljše Katalonke. Upam, da bom na-
slednje leto tudi imela možnost iti na evrop-
sko prvenstvo.  

Zoja Bolterstein Leskovar 

 Zelo mi je bilo všeč, ko smo se lahko po cele 
dneve družili in uživali. Ob gledanju nasto-

pov drugih plesalk sem si zapomnila najza-
nimivejše ter se od njih tudi kaj naučila. 
Najzanimivejši so mi bili nastopi Katalonk, 
ki so me osupnile, koliko znajo. To EP mi bo 
za vedno ostalo v spominu, saj sem res uži-
vala.  

Katja Škrlec  

Letošnje evropsko prvenstvo je bilo druga-
če obarvano kot ostala. Kljub poškodbam 
smo punce svoje programe speljale po na-
ših najboljših močeh, s čimer smo bile na 
koncu izredno zadovoljne. Kot na vseh tek-
movanjih je bilo vzdušje v dvorani fenome-
nalno. Prav navijači ti med nastopom dajejo 

največjo spodbudo, za kar je bilo s strani 
deskljanskega kluba dobro poskrbljeno.  

Maja Laščak  

To evropsko prvenstvo mi bo ostalo v spo-
minu, ker je bilo v Sloveniji. Z ostalimi twir-
larkami smo se močno trudile čez leto, kar 
so pokazali tudi odlični rezultati. Skupaj 
smo se imele zelo lepo, ker smo se tudi 
veliko zabavale. Najbolj si bom zapomnila 
naše prenočišče, v katerem se je veliko 
dogajalo. Poleg tega pa mi je bilo všeč to, 
da smo dobili svoje reprezentančne trenir-
ke.  

Nives Leban  

Letos evropsko prvenstvo ni bilo tako 
uspešno kot prejšnja leta, ko sem nastopa-
la. Na tekmovanju sem si poškodovala 
hrbtno mišico, zato nisem bila tako uspe-
šna, kot bi lahko bila. Je bilo pa zopet zani-
mivo gledati ostale tekmovalke, ki veliko 
znajo. Skupaj smo se imele lepo, tako v 
telovadnici kot tudi v prostem času.  

Taja Lazar  

Najbolj mi je bilo všeč, da smo se družili in 
spoznavali nove ljudi. Zelo mi je bilo všeč, 
da sem spremljala nastope tekmovalcev in 
tekmovalk in se zraven učila novih elemen-
tov, ki jih še nisem preizkusila. Všeč mi je 
bilo, da smo si krajšali čas z igranjem kart. 
Zelo sem se veselila Slovencev, saj sem 
močno navijala in spremljala točko. Zelo mi 
je bilo všeč, da smo šli na bazene.  

Naja Rogač  

Na evropskem prvenstvu mi je bilo zelo 
zanimivo, še posebej ker sem bila prvič. 
Lepo je bilo gledati ostale sotekmovalce. 
Razočaral me je naš rezultat, saj sem upa-
la, da se bomo uvrstili v polfinale. Zares 
smo uživali na bazenu. To je bila izjemna 
izkušnja in upam, da jo bomo lahko pono-
vili. 

Aneja Dugar  

Športni Twirling klub Deskle uspešno končal 
tekmovalno sezono na evropskem tekmovanju 
E.F.B.T. EUROTWIRL SLOVENIA 2019 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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To je bilo moje prvo evropsko prvenstvo, 
obenem pa tudi zelo lepa izkušnja, ki se je 
bom spominjala celo življenje. Lepo mi je 
bilo, ker smo se družili in navijali drug za 
drugega. Najlepše pa mi je bilo, ko smo na 
koncu šli vsi skupaj na bazen.  

Rjavec Julija  

Evropska tekmovanja so mi všeč, saj se lah-
ko družiš tudi s tekmovalkami iz drugih 
držav in ustvarjaš nova prijateljstva. Čeprav 
sem se potrudila po najboljših močeh, je 
bila konkurenca močna in zato rezultati res 
niso bili visoki, a sem zadovoljna z njimi.  

Neža Kogoj  

Letos na evropskem prvenstvu se nisem 
najbolje izkazala. A vseeno je bila zanimiva 
izkušnja. Najbolj zabavno mi je bilo, ko smo 
šli na bazen in se med sabo družili in zaba-
vali.  

Nika Marušič 

Letos sem se udeležila evropskega prven-
stva, ki je potekalo v Sloveniji. Tekmovala 
sem v skupini. Z rezultati sem bila kar zado-
voljna. Poleg tekmovanja smo se veliko 
družili, najbolj pa sem uživala, ko smo šli na 
bazen.  

Ana Čargo  

Evropskega prvenstva, ki je julija potekalo v 
Ljutomeru, se bom vedno z veseljem spomi-
njala, predvsem zaradi lepih trenutkov, ki 
sem jih preživela z vrstniki iz Slovenije in od 
drugod. Vsi smo sledili istemu cilju, to je 
čim boljša uvrstitev, ob tem pa smo se znali 
tudi sprostiti in zabavati. Najboljši so bili 
seveda trenutki na bazenu. S svojo uvrsti-
tvijo sem bila še kar zadovoljna, upam pa, 
da se bom prihodnjič uvrstila še višje.  

Hana Bašelj  

 
Pogovor s Karin Lazar  

Karin, čestitke za tvoj izjemni rezultat, zla-
to medaljo na evropskem tekmovanju. Koli-
ko ti to pomeni?  

Hvala. Veliko mi pomeni in to je, kar treni-
ram, najboljši rezultat, ki sem ga kdaj dose-
gla. Na to osvojeno zlato medaljo sem zelo 
ponosna.  

Kakšna so bila tvoja pričakovanja pred tek-
movanjem?  

Moj cilj je bil uvrstitev v finale. Nisem si 
predstavljala, kaj več lahko dosežem, ker 
nisem niti poznala vseh svojih nasprotnic.  

Cilj si vsekakor dosegla ...  

Ja, v polfinalu sem osvojila prvo mesto, 
vendar me je čakalo še finale.  

Je bilo težko iti v finale tekmovat s prvim 
mestom iz polfinala?  

Ja, zelo. Ko sem v polfinalu dosegla prvo 
mesto, sem bila izjemno vesela, vendar je 
bil potem moj cilj samo še to. Za vsako me-
sto nižje bi bila razočarana, priznam. Zma-
ga je le zmaga.  

In na koncu se je izšlo?  

Ja, moj nastop v finalu je bil še boljši kot 
polfinalni. Po nastopu sem bila in zadovolj-
na sama s sabo in olajšana, da je konec, da 

sem odplesala. Vse je bilo v rokah nasprot-
nic in sodnikov. Vsega se niti ne spomnim, 
nisem gledala vseh ostalih nastopov, ker 
sem se pripravljala na nastop s skupino. Na 
koncu se mi je uresničilo, kar si že zelo dol-
go časa želim.  

Na tej poti zagotovo nisi sama in ta zmaga 
je gotovo še del koga. Bi želela 
koga posebej izpostaviti?  

Ja, zahvalila bi se svoji trenerki 
Suzani Žnidarčič Šuligoj, ki mi je 
to čudovito koreografijo tudi 
sestavila, in še dvema trenerka-
ma Ani Kašček Bučinel in Angeli-
ki Žorž Koncut, ki sta mi stali ob 
strani in mi z nasveti pomagali, 
da sem svojo točko izpilila do 
konca. In vsem trem skupaj, ki so 
mi tudi na ta dan pomagale, da 
sem zdržala predvsem psihično.  

Kakšni pa so tvoji načrti za na-
prej?  

Ne vem še, koliko časa bom tek-
movala, a za to leto sem se odlo-
čila, da še. Rada bi še bolj napre-
dovala, veliko je še prvin, ki bi jih 
lahko osvojila, vendar je vse od-
visno od časa, pogojev in drugih 
razmer. Bom pa v twirlingu še 
ostala tudi po tekmovalni poti, 
kot trenerka.  

Kaj bi svetovala mlajšim puncam, ki se po-
dajajo na to pot?  

Vse je v treningu in ponavljanju, treningi 
morajo biti naporni, le tako lahko napredu-
ješ. Ko ne gre, in včasih ne gre, premisli, 
zadihaj, reci si, da zmoreš, in treniraj še 
bolj.  
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Za male in velike popotnike 

Amsterdam 
Za vas smo tokrat obiskali evropsko pre-
stolnico, za katero bi lahko rekli, da ji 
zaradi svoje posebnosti in drugačnosti ni 
enake na tem svetu. To je mesto, kjer so 
najstarejša obrt na svetu, cerkev ter ka-
varne z »zelišči« najboljši sosedje. 

Amsterdam je sto in ena stvar v enem. 
Zaradi vodnih kanalov ga velikokrat ime-
nujejo tudi severne Benetke. 

Ime je mesto dobilo po reki Amstel, ki 
teče vanj in se tam združi s kanali. Vodni 
kanali so posebnost mesta. Bili so skrbno 
načrtovani in sestavljajo t. i. Kanalski ob-
roč, ki je uvrščen na seznam Unescove 
svetovne dediščine. Skupna dolžina kana-
lov meri več kot 100 km, povezani pa so z 
več kot 1200 mostovi. 

Med drugim je mesto poznano tudi po 
arhitekturi. Hiše ob kanalih so strjene. 
Proti kanalom in cestam je obrnjen ožji 
del. Za hišami so zelene površine, ki pa s 
ceste niso vidne. Ta način gradnje jim je 
omogočil, da so preprečili vdor industriali-

zacije v mesto. Za vse hiše je značilno, da 
imajo bele obrobe oken. 

Če nas je očarala arhitektura, pa zagoto-
vo ne moremo ali ne smemo mimo števil-
nih muzejev, s katerimi se Amsterdam 
bohoti. Najdemo jih vsaj 60, ki so poveza-
ni z zgodovino, umetnostjo, naravoslo-
vjem ali tehnologijo. Tu sta ustvarjala tudi 
znana slikarja Rembrandt in Vincent van 

Gogh. Zanj je zanimivo, da je ustvarjal 
zgolj zadnjih deset let svojega življenja. 

Obisk Amsterdama ne mine brez ogle-
da glavnega trga Dam, na katerem sta 
tudi kraljeva palača in muzej voščenih 
lutk Madame Tussaud. 

Ker je moto mesta »živi in pusti živeti«, 
nikakor ne moremo mimo omembe t. i. 
rdeče četrti in coffee shopov. Prva je na-
menjena prodajalkam ljubezni. Značilno 
zanjo pa je tudi to, da so tam tudi nekate-
re najlepše stavbe v mestu. Drugi pa so 
coffee shopi, kjer lahko legalno kadite 
marihuano ali poskusite katere izmed 
izdelkov, narejenih z dodatkom te rastli-
ne. Nizozemska je namreč v 70. letih lega-
lizirala uporabo marihuane. Naj kot zani-
mivost omenimo, da od leta 2007 v 
coffee shopih ne prodajajo več alkoholnih 
pijač oz. so se morali odločiti, ali bodo 
prodajali alkohol ali marihuano. Oboje 
skupaj namreč ne gre. 

Razlogov za obisk Amsterdama je 
ogromno, saj je to mesto, kjer se najde za 
vsakogar nekaj. Slabega obdobja za obisk 
mesta ni, zato naredite načrt in pot pod 
noge. Zagotovo vam ne bo žal! 

Maja Gerbec  
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Kostanjeva juha 

Med nami je veliko ljubiteljev kostanja. 
Kuhan, pečen ... vsak je dober. A jesen si 
težko predstavljamo brez okusne kosta-
njeve juhe, katere priprava je sila prepro-
sta, okus pa vse prej kot to. 

Sestavine, ki jih potrebujete, so: 

 400 g kostanja, 

 40 g krompirja, 

 40 g pora, 

 40 g zelene, 

 40 g korena peteršilja, 

 sol, 

 poper, 

 oljčno olje, 

 smetana za kuhanje. 

Por, zeleno in koren peteršilja popražite 
na oljčnem olju, nato sestavinam dodajte 
olupljen kostanj, vodo in kuhajte vse sku-
paj 30 minut. Med kuhanjem dodajte 
krompir. Ko je juha pripravljena, ji dodajte 
smetano za kuhanje. Juho postrezite s 
kruhom in kuhanim kostanjem. 

 
Rižota z gobami in bučo 

Ljubitelji slastnih rižot bodo zagotovo 
veseli recepta za pripravo rižote z gobami 
in bučo. Za pripravo te odlične jedi potre-
bujete naslednje sestavine:  

 350 g riža, 

 300 g gobanov, 

 500 g buče, 

 eno rdečo čebulo, 

 sol, 

 sveže mlet poper, 

 50 g masla, 

 0,5 ml oljčnega olja, 

 liste peteršilja, 

 rdeči poper. 

Riž operite v vodi. Čebulo narežite in jo 
popražite na oljčnem olju. V čebulo dodaj-
te na drobne kocke narezano bučo in riž. 
Sestavine popražite, dodajte jim začimbe 
in vodo ter pustite, da se prekuhajo. Oči-
stite gobane, narežite jih na kocke in jih 
prepražite v ločeni ponvi. Ko so pripravlje-
ni, jih dodajte v zmes iz riža. Vse skupaj 
dobro premešajte in za boljši okus dodaj-
te maslo. 

 
Pita z jabolki in orehi 

Ni kosila brez sladice in ni je boljše sladi-
ce, kot je tista, ki je narejena s svežimi 
sezonskimi sestavinami. Pita s sočnimi 
jabolki in orehi je prava sladica za jesenski 
čas. 

Za male in velike kuharske mojstre 

Okusi jeseni 
Jesen je letni čas, ki svojo romantično naravo kaže tudi z enimi izmed najboljših sesta-
vin v svetu kulinarike: buče, gobe, orehi, kostanj ... Vse to in še več nam ponuja jesen in 
prav greh bi bil, da iz teh odličnih sestavin ne bi pripravili okusnih jedi zase in za svoje 
najbližje. Da se bodo na vaših mizah bohotile okusne, zavidanja vredne jedi, smo za vas 
izbrali nekaj receptov, tako da bo njihova priprava še lažja. 

Za pripravo testa potrebujemo: 

 300 g gladke moke, 

 mrzlo vodo, 

 150 g masla, 

 ščepec soli. 

 Za nadev: 

 1 kg jabolk, 

 4 žlice mletih orehov, 

 limonov sok, 

 2 žlici rjavega sladkorja, 

 1 vrečico vaniljevega sladkorja, 

 1 žlica cimeta, 

 žlico ruma ali penečega vina, 

 marelično marmelado, 

 sladkor v prahu. 

Priprava testa: 
Moko, sol in maslo zmešajte. V posodo 

s sestavinami dodajte hladno vodo in 
oblikujte testo, dokler to ne dobi gladke 
strukture. Testo ovijte s folijo in postavite 
v hladilnik za eno uro. Nato testo razvijte 
in ga razvlecite glede na velikost pekača. 
Konci testa naj štrlijo čez pekač. Odvečno 
testo shranite, ker boste iz njega naredili 
okras.  

Priprava nadeva: 
Olupite jabolka in jih naribajte. V poso-

do z jabolki dodajte orehe, limono, cimet, 
sladkor, vaniljev sladkor in rum ali prošek. 
Vse sestavine dobro premešajte. Prej 
narejeno testo nadevajte z maso. Iz pre-
ostanka testa naredite trakove, ki jih ob-
ložite po piti. 50 minut pecite pito na 180 
stopinjah, vročo pito pa premažite z mar-
melado, ko se ohladi, pa po njej posujte 
sladkor v prahu. 

Naj vam bo priprava jedi v poseben uži-
tek. 

Želimo vam dober tek! 

Uredništvo Mosta 
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Grenivke 

Grenivka je sadež, ki vsebuje veliko vita-
mina C, sadnih kislin in eteričnega olja. 
Pospešuje nastanek celic v veznem tkivu 
in tako krepi kalogenska vlakna ter spod-
buja nastajanje elastina. Napitek z greniv-
ko nam zagotovi dnevno potrebo po vita-
minu C. 

Jagode 

Jagode obožujejo skoraj vsi. Poleg tega, 
da so odličnega okusa, so tudi bogat vir 
vitaminov, mineralov ter močan antioksi-
dant. Blagodejno vplivajo na prebavo, 
znižujejo holesterol ter zmanjšujejo tvega-
nje srčnih bolezni. Jagode so tudi uspešen 
borec proti veliki ženski nevšečnosti – 
celulitu. 

 
Banane 

Poleg jagod je banana zagoto-
vo sadež, ki je visoko na lestvici 
priljubljenosti. Poleg dobrega 
okusa je tudi zdravilna. Vsebuje 
namreč veliko biotina (vitamin 
H), ki pospešuje naravno tvorbo 
lasnega kreatina in pospešuje 
rast las. 

 
Grozdje 

Sadež, ki je znan tudi po tem, da zavira 
staranje. Bogat z minerali, kot so natrij, 
fosfor, kalcij, kalij, magnezij, vitamini A, B, 
C in E, pomaga pri prekrvavitvi kože, ohra-
njanju njene vlažnosti in elastičnosti. Po-
leg tega grozdje poskrbi, da je koža bolj 
nežna in sveža. 

 
Marelice 

Marelice so sadež, ki je poznan pred-
vsem tistim, ki imajo težave z zaprtjem. 
So nizkokalorične in bogate z vitamini A, 
B2, B3 in C. Poleg vitaminov so zelo boga-
te tudi z magnezijem, saj ga vsebujejo 
desetkrat več kot katero koli drugo sadje. 

 
Breskve 

Breskve uvrščamo med pomlajevalno 
sadje, saj so bogate z antioksidanti, ki 

Dobro počutje je odvisno od nas samih 
Sodobni čas, modernizacija, materializem, želja po hitrem zaslužku … je poleg pozitiv-
nih stvari v naše življenje prinesel tudi mnogo, lahko rečemo tudi premnogo, negativ-
nih posledic, ki se odražajo predvsem na našem zdravju in splošnem dobrem počutju. 
Mediji nas dnevno bombardirajo z nasveti, kako lahko na instant način shujšamo, smo 
»fit«, veseli ... skratka zdravi in zadovoljni. Izdelki in rešitve, ki nam jih ponujajo, so 
instant, kot je instant družba, v kateri živimo. Za dobro počutje potrebujemo zdravo 
hrano, veliko gibanja, sproščanje ... to so vse stvari, ki jih ne moremo v svoje življenje 
vnesti hitro, ampak jih moramo poosebiti in jih tako vključiti v svoj vsakdan. Zakaj so 
bili ljudje v starih časih vitkejši, bolj zdravi, njihova koža bolj sijoča?! Zato ker so znali 
živeti v sožitju z naravo in vsem tistim, kar nam narava sama daje. Tudi zato vam bomo 
tokrat predstavili izdelke, ki so proizvod narave in s katerimi si resnično lahko poma-
gamo do bolj zdravega, bolj vitalnega življenja. 

telesne celice varujejo pred poškodbami, 
kožo pa ohranjajo prožno in svežo. Koži 
zelo dobro denejo, ko se v telesu poruši 
ravnovesje zaradi pretiranega izpostavlja-
nja sončnim žarkom. 

 
Hruške 

Hruške so idealne, ko si želimo izgubiti 
odvečne kilograme. Ščitijo srce in ožilje, 
obenem pa pospešujejo prebavo ter čisti-
jo črevesje. Dobro vplivajo tudi na zobe, 
kosti, nohte, lase in kožo. 

 
Kivi 

Kivi je sadež, ki vsebuje veliko vitami-
nov C in E. Vitamin C krepi imunski 
sistem, pozitivno vpliva na stres in poma-
ga pri absorpciji železa. Vitamin E pa zni-
žuje holesterol in hkrati povečuje odpor-
nost imunskega sistema. Oba vitamina pa 
sta tudi antioksidanta. 

 
Oreščki 

Oreščki so sicer kalorični, a za naše 
zdravje zelo pomembni. Uničujejo proste 
radikale in s tem varujejo vse celice tele-
sa. So odličen vir vitamina E, ki je v vsak-
danji prehrani zelo pomemben. 

Maja Gerbec  
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Čestitka 

Gostišče Križnič 
V samem središču Kanala je vsem dobro poznano Gostišče Križnič. 
Gostišče, ki se je nekoč imenovalo Hotel pri Zlatem levu, so ljudje v preteklosti upo-

rabljali kot enega izmed štirih stražnih stolpov. 
Danes v gostišču lahko prenočite ali kaj pojeste. Uporablja pa se tudi kot prireditve-

ni prostor za kulturne dejavnosti. V zgornjem nadstropju je na voljo skupno 24 sob, 
katerih cene se gibljejo med 20 in 25 evri na osebo. Spodnji prostori pa so namenjeni 
druženju in obedovanju. 

Gostišče je znano po okusni hrani in prijaznem osebju, sedaj pa se lahko pohvali tudi 
s sodobnejšim videzom, saj je bilo deležno prenove, kar med obiskovalci vsekakor ni 
ostalo neopaženo. 

Diamantna poroka Marice in Berta Kravos 
V družbi otrok, vnukov, pravnukov in sorodnikov sta septembra letos Marica in Berto 

Kravos iz Gorenjih Deskel praznovala šestdeseto (60.) obletnico skupnega življenja. Za 
nepozabno praznovanje sta poskrbela hči Nadja in sin Davorin, s katerim slavljenca pre-
življata jesen življenja. 

Marica se je rodila leta 1939 v Desklah , kjer je obiskovala tudi osnovno šolo. Po osnov-
ni šoli je nekaj časa opravljala priložnostna dela. Od leta 1957 pa vse do upokojitve je de-
lala v Salonitu Anhovo. Berto prihaja iz Vipavske doline. Rodil se je leta 1930 v Malih Žab-

ljah. Osnovno šolo je obisko-
val v Vipavskem Križu, v 
Novi Gorici pa se je izučil za 
zidarja. Zaposlil se je v Pri-
morju Ajdovščina in tam 
dočakal upokojitev. 
Berto in Marica sta se spoz-
nala, ko so gradili nove blo-
ke na anhovskem polju in je 
Berto tam delal kot zidar. 
Opazil je brhko mladenko, ki 
je vsak dan kot kurirka nosi-
la pošto na poštni urad v 
Deskle. Preskočila je iskrica, 
ki se je razplamtela v globo-
ko ljubezen in pripadnost, ki 
trajata še danes, celih šest-
deset let. 

Majda Rejec 

Foto: Veronika Kravos  

 

Zahvala 

V življenju spoznamo mnogo ljudi. Ne-
katere po naključju, druge zaradi dela, 
tretje v sklopu zabave ... Vsak izmed njih 
pusti v nas določen pečat. Nekatere ceni-
mo, drugih se spominjamo z grenkobo, 
od tretjih smo se nekaj naučili, so pa tudi 
takšni, katerih obstoj bi najraje pozabili. 
Pozitivno ali negativno, čisto vsak prispe-
va nekaj k našemu mozaiku življenja. 

In tudi ona je dodala košček k mojemu. 
Pozitiven, z energijo nabit košček in hva-
ležna sem ji za to. 

V moje življenje je prišla skupaj z začet-
kom urednikovanja tiskanega glasila 
Most. Kot pomoč, »desna roka«, podpora 
in še marsikaj drugega. Nasmejana, poš-
tena, delovna, zanimiva in vedno zelo 
lepo urejena dama je poskrbela, da je bilo 
s strani občine v zvezi z glasilom Most 
vse urejeno tako, kot mora. 

Žal je v življenju tako, da se stvari spre-
minjajo. Najino skupno sodelovanje se je 
zaključilo, a stvari, ki sem se jih naučila od 
nje, ostajajo. 

Draga Matejka, želim ti ogromno uspe-
ha, veselja in sreče na novem delovnem 
mestu in še enkrat, hvala za vse! 

Ostani tako energična še naprej. 

Maja Gerbec  

 
Gostišče obratuje po 
naslednjem urniku: 

Kuhinja: 
torek–nedelja, prazniki: 
9.00–15.00 
in 18.00–20.00, 
ponedeljek zaprto. 
 
Bar: 
torek–nedelja, prazniki: 
7.30–23.00, 
ponedeljek zaprto.  
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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. 

pobarvanka Nagrado za poslano pobarvanko iz prejšnjega 
Mosta prejme Karina Mugerli, Deskle. 
Čestitamo! 
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Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-naslov: tic.kanal@siol.net 

Možne so spremembe koledarja dogodkov. od oktobra do decembra 2019 

nedelja, 13. oktober, ob 15. uri 

 Prosvetno društvo "Soča" Kanal v 
sklopu festivala Kogojevi dnevi vabi 
v Bardo v Beneški Sloveniji na kon-
cert Komornega godalnega orkes-
tra Akademije za glasbo iz Ljublja-
ne. 

 TD Kolovrat Lig vabi na PRAZNIK 
KOSTANJA. 

torek, 15. oktober ob 9. uri 

 DU Deskle Anhovo vabi na razstavo 
slik Pike in Katarine ter praznova-
nje dneva starejših v Medgeneracij-
ski center Pri Tinci. 

četrtek, 17. oktober, ob 18. uri 

 Prosvetno društvo "Soča" Kanal 
vabi v sklopu festivala Kogojevi 
dnevi v veliko dvorano GŠ Nova 
Gorica na koncert učiteljev GŠ Nova 
Gorica. 

petek ,18. in sobota, 19. oktober, ob 
8. uri 

 DU Kanal vabi na ogled moškega in 
ženskega balinarskega turnirja na 
balinišču v Kanalu. 

sobota, 19. oktober, ob 9. uri 

 TD Korada Deskle vabi na pohod na 
Vodice, start iz Deskel ob 9. uri. 

sobota, 19. oktober ter 16. in 30. no-
vember, vse ob 16. uri 

 KD Valentin Stanič vabi na ustvar-
jalne delavnice za otroke, ki bodo v 
Domu Valentina Staniča v Ročinju. 

ponedeljek, 21. oktober, ob 20:30 

 Prosvetno društvo "Soča" Kanal 
vabi na zadnjega od dogodkov v 
sklopu letošnjega festivala Kogoje-
vi dnevi. V Trstu (Italija) bo v kultur-
nem domu nastopil Kvartet bratov 
Feguš. 

torek, 22. oktober, ob 17. uri 

 OZVVS Kanal vabi na praznovanje 
20 letnice OZVVS Kanal v veteran-
ski dom na Kambreškem. 

petek, 25. oktober, ob 17. uri 

 OZVVS Kanal vabi v Kanal na pro-
slavo ob dnevu suverenosti. 

nedelja, 27. oktober, ob 11. uri 

 TR društvo Globočak vabi na 18. 
Spominski pohod na Globočak iz 
Kambreškega. 

torek, 29. oktober ob 9. uri 

 DU Deskle Anhovo vabi na izdelavo 
ikeban v Medgeneracijski center 
Pri Tinci. Pripomočke (posode in 
cvetje) prinesite s seboj. 

nedelja, 3. november, ob 8:30 

 PD Valentin Stanič vabi na Pohod 
na Skutnik. Več informacij: http://
www.pd-kanal.nvoplanota.si/ 

sobota, 9. november, ob 8:30 

 DU Kanal vabi na turnir v pikadu v 
večnamenski prostor DU v Kanalu. 

torek, 12. in sreda, 13. november, ob 
8. uri 

 DU Deskle Anhovo vabi na turnir v 
balinanju za ženske in moške na 
balinišče v Desklah. 

sobota, 16. november, ob 17. uri 

 KS Avče vabi na martinovanje v 
Dom KS Avče. 

četrtek, 21. november, ob 17. uri 

 TD Kanal vabi na Revijo pevskih 
zborov in vokalne skupine občine 
Kanal ob Soči. 

sobota, 23. november 

 Balinarski klub Deskle vabi na tradi-
cionalni moški balinarski turnir v 
balinarsko dvorano v Deskle ob 9. 
uri. 

 TD Korada Deskle vabi na Štokolo-
fest v Deskle ob 12. uri. 

nedelja, 1. december 

 PD Valentin Stanič vabi na tradicio-
nalni pohod na Jelenk. Več infor-
macij: www.pd-kanal.nvoplanota.si 

sobota, 7. december, ob 18. uri 

 DU Kanal vabi na srečanje jubilan-
tov v gostišču Križnič v Kanalu. 

četrtek, 26. december 

 ŠD Morsko vabi na pohod na Je-
lenk z baklami s startom ob 14. uri 
iz Morskega. 

 ŠKTD Levpa vabi na Štefanovo v 
Levpo, začetek ob 16. uri. 

 PD Valentin Stanič v sodelovanju s 
Cai Val Natisone vabi na pohod od 
koče do koče. Več informacij: 
www.pd-kanal.nvoplanota.si 

petek, 27. - nedelja, 29. december 

 TD Kanal vabi na praznični decem-
ber od 17.30 dalje v Kanalu. 

četrtek, 3. oktober, ob 16. uri 

 Vabljeni na predavanje o vzgoji 
zelenjave in sadnih vrst na obmo-
čju Gorenjega Polja (KGZ Nova 
Gorica). Informacije: (05) 39 81 
226 (Kristina Marinič). 

petek, 4. oktober, ob 20.15 uri 

 V sklopu festivala Kogojevi dnevi 
vas Prosvetno društvo "Soča" 
Kanal v sodelovanju s Kulturnim 
domom Nova Gorica vabi na kon-
cert Orkestra Slovenske filharmo-
nije v veliko dvorano KD Nova 
Gorica. 

sobota, 5. oktober, ob 8. uri 

 DU Kanal vabi na pohod miru v 
Kanal. 

sobota 5., 12. in 19. oktober ter 2. 
november, ob 11.18 uri 

 Prihod muzejskega vlaka v Kanal. 

torek, 8. oktober 

 Prosvetno društvo "Soča" Kanal 
vas v sklopu festivala Kogojevi 
dnevi vabi ob 11.30 uri v Osnovno 
šolo Kanal na koncert za mladino. 
Nastopili bodo izbrani učenci Glas-
bene šole Nova Gorica. 

 Vabljeni na predstavitev Šole zdra-
vja v Medgeneracijski center Pri 
Tinci ob 9. uri. 

 DU Kanal vabi na preventivni do-
godek Sožitje za večjo varnost v 
cestnem prometu v večnamenski 
prostor DU v Kanalu ob 9.30 uri. 

 Društvo GO Spominčica za pomoč 
pri demenci vabi na sklop preda-
vanj o demenci (Hiša dobre volje 
Deskle ob 17. uri). Informacije: 
klara.golja@obcina.kanal.si ali na 
tel. št.: (05) 398 12 28. 

petek, 11. oktober, ob 20.30 uri 

 V sklopu festivala Kogojevi dnevi 
vas Prosvetno društvo "Soča" 
Kanal vabi v Kulturni center Lojze 
Bratuž (Gorica) na koncert Zbora 
Slovenske filharmonije. 

sobota, 12. oktober, ob 15. uri 

 PD Valentin Stanič vabi na Sreča-
nje planincev v planinski dom Pod 
Ježo. 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 59: praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme 
Karmen Avsec iz Črnuč (Ljubljana). Čestitamo!  

n
a

g
r

a
d

n
a

 k
r

iž
a

n
k

a
 

N
av

o
d

il
a 

za
 p

o
ši

lj
an

je
 r

e
še

n
e

 n
ag

ra
d

n
e

 k
ri

ža
n

k
e

 o
b

ja
vl

ja
m

o
 n

a 
2.

 s
tr

an
i p

o
d

 "
U

re
d

n
iš

k
o

 b
e

se
d

o
".

 


