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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: 
Damijan Simčič (ZOSO photography) 

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

E- pošta: mostkanal@gmail.com 

Tisk: Grafika Soča 
Naklada: 2500 izvodov 

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

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

 

Spoštovani pisci prispevkov 

za Most! 

Uredništvo Mosta prosi, 
da svoje cenjene prispevke, 
besedila, fotografije in vse dru-
go obvezno oddate preko 
portala MojaObčina.si – Kanal 
ob Soči na internetnem naslovu: 
www.mojaobcina.si/kanal-ob-
soci, saj vam drugače objave v 
glasilu ne moremo zagotoviti. 

Prosimo tudi, da upoštevate 
omejitev besedil na največ 2000 
znakov oz. 1/2 strani A4 formata. 
 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo 
za razumevanje in sodelovanje! 
 

Uredništvo Mosta 

S polno paro smo zakorakali v praznični 
mesec december in s tem v zaključek še 
enega leta. 
Kot vsako leto je prav december tisti me-
sec, ko se naš življenjski utrip še pospeši. 
Hitimo po nakupih, praznovanjih, plani-
ramo za prihodnje leto ... Hitimo, hitimo 
in hitimo in ob tem prevečkrat pozabimo 
na pravi pomen praznikov. To je čas, ko 
moramo uživati, se veseliti, predvsem pa 
je to čas, ki ga moramo preživeti v družbi 
tistih, ki jih imamo najraje, torej tudi in 
predvsem sami s seboj. 
Naj bo to čas za pogled v svojo notra-
njost. V vse svoje mire in nemire, ki čez 
leto vladajo v nas. Vzemimo si čas zase, 

kajti če sami sebe ne bomo spoštovali, nas tudi drugi ne bodo. 
Pred prihodom novega leta večina od nas rada pri sebi naredi presek od-
hajajočega leta. Spomnimo se vsega tistega, kar smo naredili, tistega, kar 
nismo, pa bi morali, spomnimo se ljudi, ki so za vedno odšli, veselimo se 
tistih, ki so na novo prišli. Konec leta je čas za analizo sebe in okolice. 
Kot vsako leto se je tudi v iztekajočem se letu 2019 marsikaj zgodilo. Tako 
na ravni posameznikov kot na splošno, na ravni občine. 
Določene stvari so bile lepe, določene malo manj, vse pa so za seboj pustile 
svojevrsten pečat. 
V tem letu nas je za vedno zapustilo kar nekaj občank in občanov. Čeprav 
jih ni več med nami, ostajajo v naših srcih. 
Zgodile so se kadrovske spremembe, izvedli določeni projekti ... bore malo 
pa se je zganilo v ljudeh in njihovem odnosu do narave in vseh živih bitij. 
Kljub številnim opozorilom še vedno najdemo pri Soči, ob cesti, v grmo-
vju ... nešteto odpadkov. Še vedno določeni lastniki psov ne pobirajo pas-
jih iztrebkov, pa čeprav so bili v ta namen postavljeni prav posebni koši, 
zatorej opravičila za to ni. Ljudje še vedno ne poskrbijo za sterilizacijo ali 
kastracijo muck, katerih mladički so potem prepuščeni milosti in nemilosti 
narave. Še vedno se določenim zdi zabavno oskruniti zgodovinski spome-
nik ... še vedno, še vedno, še vedno ... koliko časa še? Koliko let še? 
Naj bo prihod novega leta, leta 2020, mejnik. Naj bo to tisti trenutek, ko 
bomo pri sebi začeli delati spremembe. Čas, ko bomo spremenili odnos do 
soljudi, narave, živali, kulture ... Naj bo to čas, ko bomo postali boljši. 
Pokažimo svojim zanamcem, kako mora biti. Kako je lahko svet lep, če 
nam je le mar za to. 
Negativno naj zamenja pozitivno, grdo besedo lepa, žalost veselje ... 
Ne čakajmo na spremembe. Bodimo mi ta sprememba. Ne jutri, pojutriš-
njem. Danes! 
V letu, ki prihaja, vam želim, da bi se veliko ukvarjali sami s seboj, da bi 
znali uživati v majhnih stvareh, da bi vedno sledili svojim sanjam, pred-
vsem pa vam želim, da bi vsako še tako negativno situacijo znali obrniti 
sebi v prid. Življenje vedno znova pred nas postavlja ovire. Lahko jih vidi-
mo kot nekaj, kar nas bo poneslo nazaj, ali kot možnost za skok visoko v 
nebo, vse do tja, kjer so sanje doma. 
Zatorej, naj bo leto 2020 vseh 366 dni nasmejano in čisto malček poredno. 
Vse dobro! 

Maja Gerbec 
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Za vami je dobro leto županovanja. Kako 
so minevali meseci? 

Leto je zelo hitro minilo, prehitro. Ko sem 
januarja prišla na občino z izkušnjami iz 
obrtno-podjetniške zbornice, sem bila pre-
pričana, da bomo zadeve urejali hitreje. V 
javni upravi pa ne narediš koraka, če nimaš 
sprejetega odloka, pravilnika, izpeljanega 
javnega naročila … Ugotovila sem tudi, da 
ima občina številne zastarele odloke in pra-
vilnike ali pa jih sploh nima. Zato sem se 
lotila urejanja vsebin za nazaj. Vse skupaj je 
terjalo veliko časa, a je bilo nujno potrebno 
za kakovostno nadaljevanje dela. Leto je 
hitro minilo tudi zato, ker so vrata občine 
široko odprta za občane. Ko sem nazadnje 
štela obiske, sem prišla do številke 400. 

Katerim področjem ste dali prednost? 

Občina Kanal ob Soči, kot lastnica komunal-
ne infrastrukture, preko svojega Režijskega 
obrata upravlja z vodovodi, s kanalizacijo in 
s čistilnimi napravami, zato je bil tudi v letu 
2019 večji del sredstev namenjen tem vsebi-
nam. Dokončali smo nekaj že začetih inve-
sticij, začeli z novimi ter pripravljali doku-
mentacijo za naprej. Več sredstev je bilo 
namenjenih za ureditev cestne infrastruk-
ture v občinski domeni in spodbujanje raz-
voja turizma.  

Regija ob Soči postaja vse bolj zanimiva za 
turiste. 

Zato smo se začeli pogovarjati z župani 
treh posoških občin za vstop v skupni za-
vod za turizem Dolina Soče. Ker vstop v 
zavod terja sprejem odlokov na ravni štirih 
občinskih svetov, smo se skupaj odločili, da 
bomo pristopali postopoma in z Zavodom 
Turizem Dolina Soče sprva sodelovali po-
godbeno. Občina Kanal bo imela pravico do 
uporabe blagovne znamke Dolina Soče, 
sodelovali bomo pri vseh tržnih dejavnostih 
zavoda, na sejmih in razpisih. Pridružili se 
bomo skupnosti Julijske Alpe in imeli do-
stop do orodij, kot je npr. rezervacijski 
sistem, ki si ga zaradi visoke cene sami ne 
bi mogli privoščiti. 

Verjetno pa ne smemo turizma mitizirati. 
Brez drugih vej v gospodarstvu in čistega 
okolja ni dolgoročnega razvoja občine. 

Zato smo bili zelo aktivni na področju ureja-
nja obrtne cone, ki je sedaj nimamo. V ta 
namen je bila na mojo pobudo sklicana 
posebna seja občinskega sveta, kjer so se 
svetniki poenotili glede tega, da bomo na-
daljevali dejavnosti za vzpostavitev obrtne 
cone v Anhovem. Odločno smo se lotili 
vprašanj, povezanih z okoljem. Na mojo 
pobudo je občinski svet že na svoji prvi seji 
potrdil predlog, da se Odbor za gospodar-
stvo, prostorsko planiranje in varstvo oko-
lja loči v dva ločena odbora, in sicer Odbor 
za gospodarstvo in gospodarske javne slu-
žbe ter Odbor za okolje, prostor in varstvo 
okolja. Vodenje slednjega je bilo zavestno 
zaupano prav članu Liste za zdravje in ka-
kovost bivanja, od katerega sem sicer pri-
čakovala več dejavnosti. V proračunu za 
leto 2020 je občina prvič v zgodovini name-
nila zelo veliko sredstev, 100 tisoč evrov, za 
izvedbo neodvisnih meritev kakovosti zra-
ka, ki bodo potekale celo leto. Tako bomo 
dobili svoje neodvisne meritve in podatke o 
kakovosti zraka, ki jih bomo lahko primer-
jali z ugotovitvami meritev, ki se že izvaja-
jo. Ocenjujem, da bo ta, sicer draga odloči-
tev, ključen trenutek za vse nas. V primeru, 
da bodo rezultati vzpodbudni, pričakujem, 
da bomo pomirili vse občane, tudi tiste, ki 
zdaj dvomijo o njih. Če bodo rezultati slabi, 
bo imela občina prvič v rokah konkretna 
izhodišča za sprejem ukrepov in drugačno 
komunikacijo z onesnaževalci in državo, ki 
mora bdeti nad tovrstno problematiko.  

Katere investicije ste zaključili v prvem 
letu mandata? 

Na področju vodooskrbe sta se v tem letu 
zaključili investiciji v vodohran Cvetrež in v 
postajo za pripravo pitne vode Ročinj. Zače-

la in dokončala se je investicija v postajo za 
pripravo pitne vode na Kambreškem. Čez 
leto smo delali tudi na urejanju projektne 
dokumentacije za vodooskrbo in kanaliza-
cijo v naslednjem obdobju. 
Opravljene so bile sanacija in preplastitev 
ceste proti Brdu ter sanacija zidu na zgor-
nji poti v Prilesju, urejeno je bilo odvodnja-
vanje zaledne vode v Gradu v Kanalu pa 
betoniranje ceste v Potravno. Uredili smo 
Pionirsko ulico v Kanalu, sanirali cesto Na-
brdo–Senica in postavili cestne smernike 
na relaciji Avče–Križev Breg. 
Med pomembnejše investicije na področju 
občinske cestne infrastrukture nedvomno 
sodi tudi zavarovanje brežine pred padajo-
čim kamenjem nad cesto na Partizanski 
ulici v Desklah (Grilevšče), kjer je v letu 
2020 predvidena sanacija vozišča. Prisluh-
nili smo dolgoletnemu opozarjanju obča-
nov in sanirali nepregleden in nevaren pri-
ključek z državne ceste proti Zagori. Ni 
nepomembno vzdrževalno delo na dostop-
ni poti proti Kršanju (Morsko), postavlja-
mo hitrostne ovire in osvetlitev ceste skozi 
naselje Bodrež ter izvedli smo preplastitev 
ceste Kanalski Vrh–Mrcinje. S tem smo 
Občino Kanal ob Soči povezali z Mestno 
občino Nova Gorica.  
Izvedena so bila tudi druga manjša vzdrže-
valna dela po dogovoru s predsedniki kra-
jevnih skupnosti. Poleg tega sta bila izve-
dena toplotna izolacija zgornje etaže 
Osnovne šole Kanal in ureditev prezračeva-
nja kuhinje ter okolice v Vrtcu Deskle, pri 
koncu je izgradnja mrliške vežice na Gore-
njem Polju. Opravljenega je bilo nenava-
dno veliko dela za tako kratko obdobje, ne 
glede na to, da smo določene projekte 
podedovali od prejšnjega vodstva.  

Pogovor z županjo Tino Gerbec 

365 dni po izvolitvi: 
kaj je bilo narejeno v 
občini in kaj nas še 
čaka 
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Prav zaradi slednjega nas zanima, ali so 
bila po prevzemu dela potrebna dodatna 
usklajevanja. 

Že začete investicije so imele pridobljena 
gradbena dovoljenja. Šlo je v glavnem za 
vodooskrbo (Cvetrež, Ročinj, Kambreško) 
in kanalizacijo. Tudi v letu 2020 bomo izva-
jali investicije na tem področju. Za nekatere 
smo vso potrebno dokumentacijo uredili v 
letu 2019, nekaj gradbenih dovoljenj pa 
moramo še pridobiti. Menim, da se morajo 
predhodno začrtani projekti na področju 
vodooskrbe in kanalizacije še naprej nada-
ljevati z upoštevanjem razmer na trgu. 
V letu 2019 je bilo več sredstev namenjenih 
ureditvi cestne infrastrukture predvsem 
tam, kjer so krajani in predsedniki krajevnih 
skupnosti v preteklosti opozarjali. Za njiho-
vo izvedbo smo se posvetovali z njimi. Me-
nim, da se z dobro medsebojno komunika-
cijo lahko z relativno majhnimi sredstvi 
izboljša življenje ljudi v krajevnih skupno-
stih. 

Kako pa sledite svojim predvolilnim oblju-
bam? Ste že katero obkljukali? 

Svojim predvolilnim obljubam sledim. Na 
področju spodbujanja gospodarskega raz-
voja se je bilo najprej treba poenotiti o tem, 
ali si v občini želimo obrtne cone. Na to 
temo sem sklicala posebno sejo občinskega 
sveta, kjer so se svetniki poenotili, da je 
obrtna cona potrebna in da se nadaljujejo 
aktivnosti za njeno vzpostavitev v Anho-
vem. V letu 2020 smo povečali sredstva za 
javni razpis za spodbujanje razvoja gospo-
darstva v občini Kanal ob Soči z 20 tisoč na 
30 tisoč evrov, prav tako smo na 30 tisoč 
evrov povišali sredstva, namenjena razvoju 
kmetijstva. Oprostitve plačila komunalnega 
prispevka za tiste podjetnike, ki bodo na 
novo gradili svoje obratovalnice v občini, še 

nismo uvedli, vendar ocenjujem, da bo ta 
del aktualen šele ob ureditvi obrtne cone.  

Ste obkljukali tudi željo po boljšem izkori-
stku turističnega potenciala? 

Na področju razvoja turizma se z župani 
treh posoških občin usklajujemo glede vsto-
pa občine Kanal ob Soči v Zavod Dolina So-
če. V letu 2020 bomo z zavodom poskusno 
pogodbeno sodelovali. S temi občinami 
smo se tudi kot zadnji priključili skupni 
Strategiji razvoja in trženja turizma Doline 
Soče 2025+. TIC je letošnje poletje bistveno 
povečal ponudbo poletnih koncertov na 
Kontradi, občina je bila soorganizatorica 
premiernega Plezanja na kanalski zvonik, ki 
je bilo močno medijsko odmevno, sodelova-
li bomo tudi pri izvedbi dogodkov v okviru 
praznovanj v mesecu decembru ter poskr-
beli za plačilo avtobusnega prevoza iz neka-
terih drugih krajev v občini na praznovanje 
v Kanal. Občina je imela pomembno vlogo 
tudi pri ureditvi brežine ob Kampu v Kana-
lu, ki sta jo sta sicer financirali podjetji So-
ške elektrarne Nova Gorica in Salonit Anho-
vo. Ocenjujem, da smo na turistični promo-
ciji naredili veliko. Ne nazadnje je občina 
kot rezultat večletnega truda sodelavke v 
TIC-u prejela bronasti znak zelene destinaci-
je ter prvo nagrado za najlepše trško jedro 
Kontrada s strani Turistične zveze Slovenije. 
Nadaljujejo se dejavnosti v zvezi z izgradnjo 
kolesarskih poti v občini Kanal ob Soči, ki so 
v letu 2018 nekoliko zastale. Trenutno se 
skupaj z Občino Tolmin projektira izvedba 
brvi čez potok Vogršček, ki bo kolesarsko 
povezala obe občini.  

Na področju mladih so bili tudi opravljeni 
uspešni premiki ... 

Na področju mladih se je oblikovala mladin-
ska komisija pri županji, ki se je v tem letu 

sestala dvakrat. Na tem področju bo po-
trebnega še veliko dela. Medtem ko so mla-
di v Desklah dobro organizirani in so poskr-
beli tudi za dobro poletno dogajanje, se z 
mladimi v Kanalu trenutno pogovarjamo o 
oživitvi njihove dejavnosti. S tem v zvezi 
smo že izvedli določene ukrepe v zvezi z 
ureditvijo prostora za izvajanje mladinske 
dejavnosti.  

Kaj pa sodelovanje s krajevnimi skupnost-
mi? 

Kot obljubljeno v predvolilni kampanji sle-
dim temu, da občina še bolj upošteva pre-
dloge krajevnih skupnosti na področju 
manjših in hitro izvedljivih vzdrževalnih del. 
S predsedniki krajevnih skupnosti sem se 
sestala pred pripravo proračuna za leto 
2019, rebalansa 2019 in predloga proračuna 
za leto 2020.  

Kaj bi še izpostavili iz tega uspešnega leta? 

V proračunu za leto 2020 so namenjena 
dodatna sredstva za sofinanciranje vgrad-
nje malih komunalnih čistilnih naprav v 
višini 15 tisoč evrov, omenila pa sem že ne-
odvisne meritve zraka. Izpeljala sem spre-
membo Statuta Občine Kanal ob Soči, kot 
sem obljubila pred volitvami, in s tem dala 
večjo težo odboru za okolje. V še ne enem 
letu mandata sem začela izvedbo vseh točk 
predvolilnega programa. Zavedam se, da so 
nekatere stvari možne šele na dolgi rok, kot 
je npr. ureditev obrtne cone in z njo izbolj-
šanje pogojev za gospodarski razvoj v obči-
ni. Je pa ta del tesno povezan s sprejetjem 
novega občinskega prostorskega načrta, ki 
se ga bomo lotili v letu 2020. V njem bomo 
poleg ustrezne ureditve obrtne cone pred-
videli tudi ureditev stavbnih zemljišč. Ker je 
sprejetje OPN-ja dolgotrajen proces, bo to 
tek na dolge proge. 
Pri svojih odločitvah se prilagajam potre-
bam v okolju. V letu 2020 se bo občina pri-
ključila projektu Prostofer, ki zagotavlja 
brezplačne prevoze za starejše. Z Direkcijo 
RS za infrastrukturo smo se večkrat sestali 
na temo kanalske obvoznice, ki je za sam 
Kanal nujno potrebna in predstavlja osnov-
ni pogoj za njegov nadaljnji razvoj.  

Ne moremo mimo viharja s peticijo. Pravi-
jo, da vsak izziv pride z namenom. Kaj ste 
se iz te izkušnje naučili oziroma potegnili 
dobrega? 

Žalostno je, da si lahko nekdo privošči zara-
di lastnih interesov neutemeljeno širiti laži 
in dvome o delovanju občine ter ji s tem 
namerno škodovati. Dejanje ostro obsojam, 
za posameznika, ki si je to izmislil, pa pre-
prosto ni opravičila. Kaj sem se iz tega nau-
čila? Zanimivo je, da lahko nekdo v pravni, 
demokratični in civilizirani državi nekazno-
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vano zavaja in laže, dokazno breme pa je na 
strani nedolžnega. Predstavljajte si, da bi si 
nek »anonimnež« o vas izmislil, da kradete, 
ter zadevo poslal po pošti na vse naslove v 
kraju, kjer živite. Povzročena bi vam bila 
velika škoda, na koncu pa bi morali vi sami 
vlagati trud in energijo v dokazovanje, da 
niste kradli …  
Pozitivno je bilo zagotovo to, da so laži po-
vezale veliko večino občinskih svetnikov, ki 
so se pridružili skupnemu odgovoru na peti-
cijo. »Zli jeziki« govorijo o poenotenem ob-
činskem svetu. Moje mnenje je, da lahko vsi 
svetniki ne glede na politično pripadnost 
skupaj z mano delujejo enotno in povezano 
s ciljem, da izpeljemo čim več dobrih projek-
tov za svoje občane. Občinska politika so 
vodovodi, kanalizacija, ceste, skrb za starej-
še, šole … in vse drugo, za kar mora občina 
poskrbeti s transparentnim delovanjem in 
upoštevanjem norm pravne države. Vsa ta 
področja nimajo politične barve in se lahko 
zato izpeljejo le z razumom in s kompromi-
som.  

Trg Kontrada je kanalski biser, ki pa pov-
zroča kar nekaj vroče krvi glede parkira-

nja. Sedaj ste sprejeli odlok, ki konkretno 
omejuje dostop vozilom. Vas je presenetil 
odziv stanovalcev in kakšna je vizija glede 
tega trga? 

Primarna skrb je zaščita dragocenega trga 
za naslednje rodove. Hkrati ga moramo čim 
bolje izkoristi v turistične in promocijske 
namene, za prireditve ter utrjevati naziv, ki 
mu ga je dala Turistična zveza Slovenije – 
najlepše urejeno trško jedro v državi. 
Obnova trga Kontrada je terjala zelo veliko 
denarja in truda s pridobivanjem vseh po-
trebnih dovoljenj. Zato je naloga občine, da 
ga kot dober gospodar zaščiti pred poškod-
bami, ki se že pojavljajo na trgu. Občinski 
svet je že maja soglasno potrdil Odredbo o 
vzpostavitvi območja za pešce z omejenim 
lokalnim prometom na trgu Kontrada v 
Kanalu. Takoj po sprejetju odredbe sem se 
skupaj s predstavniki občinske in medobčin-
ske uprave sestala s prebivalci Kontrade, 
kjer smo jim predstavili nov prometni režim 
na trgu ter napovedano prepoved parkira-
nja. Ko je po enem mesecu od sprejema na 
občinskem svetu odredba stopila v veljavo, 
so jo nekateri prebivalci trga zlorabili tako, 

da so na občino prinesli (po njihovih naved-
bah) 15 tisoč vlog za izdajo dovolilnic oziro-
ma 11 škatel vlog, ki so bile razmetane tako 
po datumu kot po vlagatelju. Jasno je, da 
jih občinskim uslužbencem ni uspelo obrav-
navati oziroma bi njihova obravnava terjala 
preveč časa (če bi obravnava vloge terjala 
samo eno minuto, bi se morala ena oseba 
en mesec samo s tem ukvarjati), zato se je 
občinska uprava odločila, da odredbo nado-
mesti z odlokom in ukine dovolilnice. Zaradi 
tega do izdaje novega odloka odredbe 
nismo izvajali, redarska služba pa kršiteljev, 
ki so ves čas kljub prepovedi parkirali na 
Kontradi, ni sankcionirala. 
Po sprejetju odredbe sem dobila neuradno 
informacijo, da je bilo v preteklosti stano-
valcem Kontrade obljubljeno, da se promet-
ni režim na trgu tudi po obnovi ne bo spre-
menil. Zato danes bolje razumem vso njiho-
vo nejevoljo. Kljub temu menim, da je bila 
reakcija stanovalcev pretirana. Konec no-
vembra je stopil v veljavo nov odlok, ki pre-
poveduje parkiranje na Kontradi, dovoljuje 
pa dostavo.  

Erika Koncut 

Med sedmimi prijavljenimi trškimi jedri 
so bila nominirana tri, in sicer Mežica, Ka-
nal in Šentjur. Med dobrimi posebnostmi 
našega trga je komisija izpostavila celovi-

tost obnove ambienta, lepo izvedeno 
tlakovanje trga, pojasnjevalno tablo ob 
vstopu na Kontrado, urejeno razgledišče 
na balkonu Gotske hiše, ki odpira nove 

Občina Kanal ob Soči prejela priznanje za trško 
jedro Kontrada 
Na slavnostni podelitvi priznanja, ki je bila v sredo, 13. novembra, v Grand hotelu Union 
v Ljubljani v okviru Dnevov slovenskega turizma, je Občina Kanal ob Soči v kategoriji 
trška jedra osvojila prvo mesto za trg Kontrada. Priznanje pomeni veliko promocijo 
kraja in občine. 

poglede na Sočo in most, ter da so cer-
kev, TIC in sosednje stavbe v bližini trga 
lepo vzdrževani in obnovljeni. 

Moja dežela – lepa in gostoljubna je tek-
movanje krajev in drugih sodelujočih, ki 
ga vodi Turistična zveza Slovenije že 28 
let. Na tekmovanju sodelujejo kraji, razvr-
ščeni v več skupin, in sicer kot večja, sred-
nja, manjša mesta, turistični, zdraviliški ali 
izletniški kraji ali kot trška, vaška in mest-
na jedra. Poleg mest in krajev lahko tek-
mujejo tudi kampi in glampingi, mladin-
ska prenočišča, tematske poti in Petrolo-
va prodajna mesta. Poslanstvo tekmova-
nja so urejanje in ohranjanje okolja ter 
gostoljubnost (turistične) Slovenije. Čast-
ni pokrovitelj letošnjega tekmovanja je bil 
predsednik Vlade RS Marjan Šarec. 

Zahvala za prejeto priznanje gre poleg 
TIC-u, ki je trg prijavil na tekmovanje in 
pripravil obrazložitev, vsem sodelujočim 
pri projektu obnove trga Kontrada: arhi-
tekturnemu biroju Ravnikar in Potokar 
d. o. o., nadzorniku in izvajalcu del, prej-
šnjemu občinskemu svetu in županu, An-
dreju Maffiju, ter ne nazadnje sedanjemu 
občinskemu svetu z županjo Tino Gerbec, 
ki vodijo dejavnosti na trgu v smeri oživ-
ljanja in promocije trškega jedra ter ureja-
nja prometnega režima na trgu. 

Nika Testen, TIC Kanal  
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Svetniki so se najprej seznanili z nepriča-
kovano odločitvijo o odstopu dveh svetni-
kov z Liste za zdravje in kakovost bivanja. 
Svetnika Matjaža Berlota in Davida Bav-
daža bosta v Odboru za okolje in Odboru 
za negospodarstvo nadomeščala Jože 
Valentinčič iz Liga in Aleksander Štrukelj. 
Nalogo bosta opravljala do konca manda-
ta. 

Pereča tema v kanalski občini je gotovo 
kakovost zraka. V namen izvedbe neodvi-
snih meritev je občinska uprava že opravi-
la povpraševanje za izvedbo meritev del-
cev PM10 in analizo elementov v sledovih 
(Al, V, Cr, MN, Fe, Co, Ni, Cu, Zn Ga, As, Se, 
Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sb, Cs, Ba, Tl in Pb). 
Ponudbo sta poslali dve podjetji. Meritve 
bi izvedli za ceno 488 evrov oziroma 
185,42 evra na dan meritev. Za meritve je 
bilo predhodno namenjenih nekaj čez 10 
tisočakov, kar pa gotovo ne bi zadostova-
lo ne za nekajmesečno meritev kot tudi 
ne za zagotovitev meritev, katerih rezul-
tati bi nakazovali realno sliko kakovosti 
zraka. Namreč, kot je svetnikom pojasnil 
direktor podjetja Studio okolje d. o. o. 
Žiga Švegelj, da bi zagotovili pravilne 
rezultate meritev, bi se morale te izvajati 
neprekinjeno v obdobju 12 mesecev, za 
kar bi morala občina nameniti 100.000 
evrov. Ravno vprašanje, kdo naj bo plač-
nik, je med svetniki sprožila precej vročo 
debato. Po eni strani menijo, da bi morale 
biti na plečih onesnaževalca, po drugi 
strani pa bi to postavilo ponovno na teht-
nico verodostojnost neodvisnosti meri-
tev. Županja Tina Gerbec in podžupan 
Andrej Valentinčič sta svetnikom pojasni-
la tudi, da kanalska občina ne more raču-
nati na državni denar, saj sta na srečanju 
na Ministrstvu RS za okolje in prostor ko-
nec februarja 2019 bila odslovljena, češ da 
je ARSO že opravil meritve, na pisni poziv, 
naj država nameni dodatna sredstva Obči-
ni Kanal ob Soči za izvedbo neodvisnih 
meritev kakovosti zraka, pa je občina pre-
jela odgovor, da jih MOP ne more financi-
rati. S 13 glasovi za in 1 proti so svetniki 
potrdili, da se v proračunu za leto 2020 
zagotovi 100 tisočakov za neodvisne meri-
tve. Postavljena bo ena merilna postaja, 
ob kateri bo tudi meteorološka postaja. 
»To bo tudi neke vrste pritisk na državo,« je 
bilo med drugim mnenje svetnika Grege 
Veluščka. 

Z odločnejšim korakom naprej kanalska 
občina stopa tudi na področju turizma in 
turistične ponudbe. Na predlog podžupa-
na Andreja Valentinčiča so svetniki na 
izredni seji obravnavali predlog potencial-
ne turistične cone v Plavah, kjer bi ob Soči 
lahko v prihodnjih letih uredili kopališče z 
vso potrebno ponudbo, kot npr. kampom 
oziroma glampingom. Lokacija poleg tega 
izkorišča cestno vozlišče med goriško in 
bovško regijo, s čimer bi izkoristili val turi-
stov, ki se med sezono množično potikajo 
po Dolini Soče vse do Nove Gorice in Brd. 
Zamisel podžupana je pri svetnikih nalete-
la na soglasno podporo. 

Ravno tako je na soglasno odobravanje 
naletel predlog ureditve obrtne cone v 
Anhovem. Gre za območje ob tovarni Sa-
lonit, kjer bi lahko z Občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom določili namemb-
nost območja obrtnim storitvam in kjer že 
obstaja vsa potrebna infrastruktura. Ka-
nalska občina je med drugim ena redkih 
občin, ki še nima urejene obrtne cone, 
potreba zanjo pa je v občini velika. Zago-
tovila bi dodatne poslovne priložnosti, 
predvsem pa nova delovna mesta. S pod-
poro svetnikov se bo tako začel postopek 
urejanja dokumentacije, občina pa bi lah-
ko v prihodnje za ureditev potrebne ko-
munalne infrastrukture kandidirala tudi za 
evropska sredstva. 

Erika Koncut  

Svetniki potrdili željo po ureditvi obrtne cone 
Kanalski svetniki so se konec oktobra zbrali na 2. izredni seji, na kateri je beseda tekla 
o prihodnji usmeritvi občine, in sicer o potencialni obrtni kot tudi turistični coni. Do 
sklepanja je prišlo tudi na področju neodvisnih meritev kakovosti zraka, ki se bodo v 
prihodnjem letu izvajale čez celotno leto in tako občanom ponudile verodostojno sliko 
o dejanski kakovosti zraka v lastnem okolju.  

Za investicije petina 
proračuna 
Novembrsko sejo, na kateri so svetniki 
poleg prometne ureditvi na trgu Kontra-
da, sofinanciranja letnega programa 
športa v občini Kanal ob Soči, uvajanja 
posebnega programa za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami na OŠ 
Kozara, Pravilnika o subvencioniranju 
nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Kanal 
ob Soči obravnavali tudi proračun za 
prihodnje leto, ki bo težak nekaj več kot 
7 milijonov evrov, je občinski svet po-
novno začel v popolni sestavi. Svetnika 
Matjaža Berlota in Davida Bavdaža sta 
nadomestili Valentina Bevčar in Anasta-
zija Makorič Bevčar. 

Trg Kontrada, ki je nedavno na Dnevih 
slovenskega turizma prejel nagrado za 
najbolj urejeno trško jedro, je dokončno 
zaprt za jeklene konjičke. Za dostavo, 
razen ob dogovorjenih izjemah, je na 
voljo zgolj 30 minut, s kaznijo 40 evrov pa 
bo redarska služba udarila po žepu tiste, 
ki bodo odlok kršili v času prireditev, ob 
preostalih dnevih pa velja globa, ki jo 
določa Zakon o prekrških. Tako je bila 
dokončna odločitev svetnikov, ki so pri 
poročevalki Patriciji Cimprič, višji sveto-
valki za inšpekcijske zadeve Medobčinske 
uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in 
Kanal ob Soči, preverili, ali imajo podob-
no problematiko enako urejeno tudi v 
preostalih občinah. 

Brez posebnih pripomb je bil sprejet 
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Ka-
nal ob Soči. Občina je sicer že pred 12 leti 
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sprejela Sklep o ustanovitvi Sveta, vendar 
je bilo treba akt uskladiti z novim Zako-
nom o voznikih. Novi odlok ni samo 
usklajen z omenjenim zakonom, temveč 
podrobneje določa način delovanja sveta, 
katerega poglavitna naloga je izvajanje 
preventivnih, izobraževalnih in drugih 
akcij za varnost v cestnem prometu, ter 
določa sestavo sveta, ki vključuje tudi 
predstavnika medobčinske uprave. 

Občina Kanal ob Soči bo v letu 2020 
razpolagala s 7,2 milijona evrov, od kate-
rih bo 1,5 milijona namenjenih za investici-
je, predvsem na področju vodooskrbe in 
urejanja kanalizacijskega omrežja. Kot 
večje projekte je županja Tina Gerbec na 
seji poudarila še vežico v Gorenjem Polju, 
novo žarno pokopališče v Kanalu, zače-
tek urejanja Občinskega prostorskega 
načrta, predvsem zaradi obrtne cone v 
Anhovem, pomembni postavki pa sta 
tudi sredstva za meritve kakovosti zraka, 
za katero bo namenjenih 100 tisočakov, 
in pa dejavnosti za vključevanje v Zavod 
Turizem Dolina Soče. Velja tudi izpostavi-
ti, da so se povečala sredstva za spodbu-
de gospodarstvu in kmetijstvu. Obojim 
bo na voljo po 30 tisočakov. Pohvalno je, 
da se kanalska občina lahko, navkljub 
številnim naložbam, uvršča med občine z 
najmanjšim deležem zadolževanja. Sicer 
pa so svetniki v prvem branju nanizali 
precej predlogov za dodatne projekte, 
kot dodatna sredstva za vzdrževanje Kul-
turnega doma Deskle in ureditev tehno-
loške in požarne vode na Kanalskem Vr-
hu. Dokončen proračun bodo svetniki 
sprejemali v drugem branju sredi decem-
bra. 

Kanalska občina bo v prihodnje občane, 
katerih gospodinjstva se ne bodo mogla 
vključiti v večje kanalizacijsko omrežje, 
spodbujala k vgradnji malih čistilnih na-
prav. Letno bo za subvencioniranje naku-
pa in vgradnje na voljo 15.000 evrov, viši-
na subvencije pa bo znašala največ polo-
vico upravičenih stroškov oziroma največ 
1000 evrov za posamezno enostanovanj-
sko stavbo oziroma 1500 evrov za večsta-
novanjsko stavbo z urejeno etažno lastni-
no. 

Brezskrbnejše pa bo otroštvo predšol-
skih otrok s posebnimi potrebami. V Jav-
nem zavodu Osnovna šola Kozara se na-
mreč uvaja prilagojeni program, name-
njen ravno njim. Kot pojasnjujejo na zavo-
du, starši, ki imajo predšolskega otroka s 
posebnimi potrebami in živijo na obmo-
čju občin ustanoviteljic Osnovne šole 
Kozara Nova Gorica, trenutno nimajo 
možnosti vključitve otroka v oddelek 
prilagojenega programa za predšolske 
otroke – razvojni oddelek vrtca. Otroci z 

razvojnimi težavami imajo v večini prime-
rov odločbo za dodatno pomoč, ki jo izva-
jajo specialni pedagogi v vrtcih. Nekateri 
otroci s težjimi razvojnimi motnjami po-
trebujejo celostno oskrbo, drugačen pro-
gram in pomoč različnih strokovnjakov. 
Prilagojen program za predšolske otroke 
se izvaja v CIRIUS Vipava, kar pa za te 
otroke pomeni dodatno dnevno obreme-
nitev v obliki prevoza. Tudi Razvojna am-
bulanta v Stari Gori obravnava več otrok z 
razvojnimi težavami, ki bi potrebovali 
vključitev v oddelek prilagojenega progra-
ma za predšolske otroke. Občina Kanal ob 
Soči bo program sofinancirala, če se bodo 
v program vključili otroci, za katere je po 
veljavnih predpisih dolžna sofinancirati 
del cene programa. Stroški morebitnega 
izpada do najvišjega normativa bodo v 

letu 2019 občine soustanoviteljice sofinan-
cirale skladno z delitveno bilanco, skladno 
z dogovorom predstavnikov občin usta-
noviteljic z dne 26. avgusta 2019. 

Kanalski svetniki so ne nazadnje sprejeli 
tudi Odlok o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Kanal ob Soči, ki 
določa javni interes v športu, mehanizme 
ter organe, ki so pristojni za njegovo ure-
sničevanje. Občinska uprava letno pripravi 
program športa v občini, njegovo sofinan-
ciranje pa omogoči preko javnega razpisa. 
Višina sredstev, namenjenih za uresniče-
vanje programov na področju športa, se 
vsako leto določi v proračunu občine, ki 
ga sprejme občinski svet. V proračunu za 
leto 2020 je za sofinanciranje programov 
športa predvidenih 56.280 evrov. 

Erika Koncut  

Postaja za pripravo pitne vode Ročinj 
V letu 2019 se je v Ročinju zaključila izgradnja postaje za pripravo pitne vode, s katero 

je Občina zagotovila nemoteno vodooskrbo vasi. Voda se čisti po sistemu ultrafiltracije, 
kar zagotavlja konstantno visoko kakovost pitne vode pri uporabnikih tudi ob manj ugo-
dnih vremenskih razmerah. 

Besedilo in fotografija: Andreja Nanut 

Postaja za pripravo pitne vode Kambreško 
Na postaji za pripravo pitne vode Kambreško se dela zaključujejo. Postaja je opremlje-

na s sistemom filtracije s tlačnimi kvarc-peskovnimi filtri in sistemom UV-dezinfekcije. 
Z vključitvijo postaje v vodovodni sistem, bomo na Kambreškem zagotovili konstantno 

kakovostno vodo, skladno s pravilnikom o pitni vodi. 

Besedilo in fotografija: Kristina Marinič  
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Občina Kanal ob Soči 
ima novi občinski svet-
nici 

Občinska svetnika David Bavdaž in 
Matjaž Berlot, izvoljena na Listi na zdra-
vje in kakovost bivanja, sta 16. oktobra  
županji Občine Kanal ob Soči podala pisni 
izjavi o odstopu s funkcije člana Občinske-
ga sveta Občine Kanal ob Soči. Za tem, ko 
se je z odstopom seznanil občinski svet 
ter sprejel sklep o ugotovitvi prenehanja 
mandatov obeh svetnikov, je Občinska 
volilna komisija začela postopek iskanja 
novih članov občinskega sveta. V skladu z 
Zakonom o lokalnih volitvah v primeru 
prenehanja mandata članu občinskega 

sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih 
volitvah, postane član Občinskega sveta 
za preostanek mandatne dobe tisti kandi-
dat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
član občinskega sveta, ki mu je prenehal 
mandat. 

Občinska volilna komisija je ugotovila, 
da sta bili prvi neizvoljeni kandidatki na 
Listi za zdravje in kakovost bivanja Valenti-
na Bevčar Stanič, ki je prejela 30 prefe-
renčnih glasov, in Anastazija Makorič 
Bevčar, ki je prejela 29 preferenčnih gla-
sov od 294, kolikor jih je Lista za zdravje in 
kakovost bivanja prejela v volilni enoti 
Deskle. Občinska volilna komisija je obe 
kandidatki pozvala, naj se v zakonskem 
roku osem dni izjasnita, ali sprejemata 
mandat občinske svetnice. 

Obe sta mandat v roku sprejeli in tako 
na naslednji seji občinskega sveta Občine 
Kanal ob Soči, 14. novembra, nastopili 
mandata ter začeli delo. Njun mandat tra-
ja do izteka rednega mandata, torej se 
zaključi hkrati z mandatom drugih občin-
skih svetnikov. 

Obema novima svetnicama želimo uspe-
šno delo! 

Dr. Dejan Valentinčič, 
predsednik Občinske volilne komisije 

Občine Kanal ob Soči 

S srcem na poti – brezplačni prevozi za starost-
nike 
Občina Kanal ob Soči bo v sodelovanju s Prostoferjem (projekt zavoda Zlata mreža) v 
naslednjem letu začela izvajati storitev brezplačnih prevozov, ki bo starejšim zagotav-
ljal višjo kakovost življenja. 

Prostofer je trajnostni vseslovenski pro-
stovoljski projekt za mobilnost starejših, 
ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in 
plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi priskoči-
jo na pomoč. 

 
Komu je namenjen 

   PROSTOFER? 
Prostofer je namenjen vsem tistim sta-

rejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodni-
kov in imajo nizke mesečne dohodke, pa 
tudi slabše povezave z javnimi prevozni-
mi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo 
dostopnost do zdravniške oskrbe, brez-
plačne prevoze do javnih ustanov ipd. 

 
Kako deluje PROSTOFER? 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče 

na brezplačno številko 080 10 10, vsak 
delovnik med 8.00 in 18.00, rezervacijo 
prevoza pa je treba najaviti vsaj tri dni 
pred izvedbo storitve. V komunikacij-
skem centru nato zabeležijo njegove po-
datke in kraj prevoza. Po najavi prevoza 
klicni center obvesti prostovoljnega voz-
nika o prevozu in to sporoči uporabniku, 
za katerega se opravi prevoz. Vozniki 
prostovoljci bodo prevoze opravljali od 
ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00, 
izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi 
prilagodijo potrebam. Prevoze opravljajo 
vozniki prostovoljci. Vozilo je zagotovlje-

no s strani občine, prav tako je poskrblje-
no za zavarovanje tako voznika kot tudi 
sopotnikov. 

 
Kdo je lahko voznik prostovoljec? 
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima 

veljavno vozniško dovoljenje in je v svo-
jem prostem času pripravljen pomagati 
tistim, ki prevoz potrebujejo. Vendar pa 
so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj 

prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom 
nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo 
iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do 
čakalnice in počakajo nanje med pregle-
dom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine 
in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju 
po stopnicah ... To so ljudje z velikim sr-
cem, ki jemljejo svojo humanost za samo-
umevno in častno dejanje.  

Vabimo k sodelovanju. Vozniki, ki želite 
postati prostoferji, to sporočite na Obči-
no Kanal ob Soči. Podatki za stik: Klara 
Golja, klara.golja@obcina-kanal.si, tel. št. 
(05) 398 12 18. 
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Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje 
trajnostnega razvoja turizma v občini 
Kanal ob Soči 2019–2021 

Na občinski seji je bil 26. septembra predstavljen in potrjen Akcijski 
načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini 
Kanal ob Soči. Akcijski načrt je bil pripravljen na podlagi mnenja ocenje-
valne komisije, ki je občino ocenjevala med postopkom pridobivanja 
znaka Zelena destinacija. Občina je bila ocenjena v petih kategorijah, 
najbolje v kategoriji narava in kultura, slabše pa na področjih destinacij-
skega managementa, okolja in podnebja ter družbeno-ekonomske situ-
acije. Na podlagi priporočil ocenjevalcev ob izdaji ocene je občina pri-
pravila Akcijski načrt ukrepov, v katerega je vključila ukrepe za izboljša-
nje stanja na področjih v občini, kjer je to potrebno. 

Ukrepi v akcijskem načrtu so finančno in časovno ovrednoteni. Izvaja-
nje ukrepov bo potekalo do leta 2021, potem sledi ponovna presoja pri-
dobljenega znaka. 

Celoten akcijski načrt je objavljen na www.tic-kanal.si/
slovenia-green. 

Nika Testen, 
koordinatorka v Zeleni shemi slovenskega turizma  

Uspešno izveden start 
up v Kanalu 

15. in 16. novembra je potekal v Kanalu start 
up, ki ga je vodil Danijel Volčič, Nora ideja s. p. 
Dvodnevne delavnice Start up se je udeležilo 
11 udeležencev, ki si želijo razvijati svojo po-
slovno idejo. Veseli smo, da je bil dogodek 
dobro sprejet in da nekateri posamezniki s 
start up delavnice razvijajo svojo idejo naprej. 
Organizator dogodka sta bila Občina Kanal 
ob Soči in RRA Severne Primorske. 

Projekt SPOT svetovanje Goriška 2018–2022 
je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Ministrstva RS za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Sloveni-
ja, javna agencija. 

Besedilo in fotografija: Nika Testen 

Spletni vprašalnik Stanje in razvoj-
ni potenciali turizma v občini Kanal 
ob Soči 

Z novo Strategijo razvoja in trženja turizma občina Kanal ob 
Soči postaja del turistične destinacije dolina Soče. V občini Ka-
nal ob Soči želimo turizmu dati zagon in pospešek, zato stopa-
mo na hitri vlak razvoja in trženja turistične ponudbe doline 
Soče, ki je v zadnjem desetletju najhitreje rastoča slovenska 
turistična destinacija. Turizem Doline Soče, ki povezuje občine 
Bovec, Tolmin in Kobarid v skupno promocijo in razvojno vizijo 
na področjih upravljanja destinacije, turistične infrastrukture 
ter ponudbe doživetij, deluje kot naravni partner občine Kanal 
ob Soči. Povezuje nas reka Soča in Kanal je s svojo slikovito 
veduto kot vstopna točka v eno najlepših alpskih dolin sveta 
prva potrditev tržne obljube, ki jo obiskovalcem daje Dolina 
Soče kot dolina akcije, nove energije, privlačnih odkritij in do-
godkov. Še več, z mediteranskim vplivom in najtoplejšim de-
lom reke je občina Kanal ob Soči posebnost in dodana vre-
dnost celotni zgodbi soškega turizma. Po uspešni zagonski 

delavnici v Kanalu želimo skupaj z vso turistično in zainteresira-
no javnostjo konstruktivno razmisliti o stanju in razvojnih po-
tencialih turizma v občini Kanal ob Soči. V ta namen smo pri-
pravili kratek e-vprašalnik, s pomočjo katerega bomo opredelili 
potrebe deležnikov za nadaljnji razvoj turizma v občini Kanal 
ob Soči. 

Kratek e-vprašalnik je dosegljiv na povezavi www.1ka.si/
a/243142 od 18. decembra 2019 in bo odprt do 20. januarja 
2020. Vabljeni, da ga izpolnite. Z novo strategijo, ki bo imela 
skupne cilje in bo z zunanjo podobo ter produktno povezala 
celotno dolino Soče, bomo del vodilne alpske in zimzelene 
outdoor destinacije Slovenije in Evrope, ki je vse bolj uveljavlje-
na in prepoznavna tudi na mednarodnih trgih. Izvajalci strate-
gije tvorijo multidisciplinarno ekipo razvojnega podjetja K & Z 
svetovanja, Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Cul-
pa, Zavoda tovarna trajnostnega turizma Goodplace in arhitek-
turnega biroja Presledek. Z ambiciozno zastavljenimi strateški-
mi smernicami in posluhom do lokalnih skupnosti so prepričali 
že v Tolminu in Kobaridu. Trdno verjamemo, da bo tako tudi v 
občini Kanal ob Soči. 
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Občina Kanal ob Soči obvešča občane in 
vso zainteresirano javnost, da bo začela v 
letu 2020 pripravo 2. sprememb in dopol-
nitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Kanal ob Soči. Trenutno je na ob-
močju Občine Kanal ob Soči v veljavi Ob-
činski prostorski načrt Občine Kanal ob 
Soči (Ur. l. RS št. 98/12, tehnični popravek 
– Ur. l. RS št. 37/15, spremembe in dopol-
nitve št. 1 – Ur. l. RS št. 76/14). 

Skladno s 108. členom ZUreP-2 (Ur. l. RS 
št. 61/17) je del izhodišč za pripravo spre-
memb in dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta zbiranje predlogov in pri-
pomb zainteresirane javnosti. 

Vsi zainteresirani lahko zato podajo pre-
dlog(e) za spremembo statusa zemljišč 
glede zazidljivosti in druge pobude ali 
predloge, vezane na prostorsko urejanje 
na območju občine Kanal ob Soči. Pobude 
in predlogi morajo biti podani na obrazcu, 
ki je na voljo na spletni strani Občine Ka-
nal ob Soči in v prostorih Občine Kanal ob 
Soči. 

Občina bo v postopek sprememb in do-
polnitev OPN-ja vključila tudi vse pobude, 
ki jih je prejela po začetku prejšnjega po-
stopka sprememb in dopolnitev OPN 
(SDOPN Kanal – 1) in jih zato ni bilo več 
možno vključiti v obravnavo. 

Začetek priprave sprememb in dopolnitev 
OPN-ja Občine Kanal ob Soči  
Skladno s 108. členom ZUreP-2 (Ur. l. RS št. 61/17) je del izhodišč za pripravo sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta zbiranje predlogov in pripomb zaintere-
sirane javnosti. 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev 
OPN-ja bodo upoštevane le pobude, ki 
bodo usklajene z zakonodajo in splošnimi 
smernicami prostorskega načrtovanja ter 
razvojnimi težnjami naše občine. Pobude 
naj bodo konkretne oziroma ustrezno 
prikazane in utemeljene. 

Vsak vlagatelj naj pobudi in predlogu, ki 
se veže na določeno zemljišče, priloži 
tudi dokazilo o stvarni pravici razpolaga-
nja z zemljišči (izpis iz zemljiške knjige) 
oziroma drugače utemelji upravičenost 
do predlagane spremembe. 

Skladno z Odlokom o določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spre-
membo namenske rabe prostora in nado-
mestila stroškov lokacijske preveritve v 
občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS št. 6/18) je 
za obravnavo pobude treba plačati takso, 
in sicer: 

• za spremembo osnovne namenske 
rabe: 80 EUR; 

• za spremembo podrobne namenske 
rabe: 50 EUR; 

• za spremembo v primarno rabo (v 
gozdno, kmetijsko, vodno), za odpravo 
pisnih računskih in tehničnih napak bese-
dilnega ali grafičnega dela OPN-ja in za 
odpravo pomanjkljivosti glede njegove 
oblike se taksa ne plača.  

Ob tem posebej poudarjamo, da plačilo 
takse ne zagotavlja spremembe namen-
ske rabe prostora v OPN-ju, temveč zgolj 
obravnavo pobude. 

Po podrobni preučitvi pobud se bo ob-
čina odločila za obseg, vsebino in časovni 
termin priprave sprememb in dopolnitev 
OPN-ja. 

Datum zaključka zbiranja pobud za 
spremembe in dopolnitve št. 2 OPN Kanal 
ob Soči bo občina sporočila naknadno. 

Vse druge informacije v zvezi s spreje-
manjem pobud in predlogov za spre-
membe in dopolnitve OPN Občine Kanal 
ob Soči je možno dobiti v prostorih obči-
ne vsak dan v času uradnih ur ali na e-
naslovu: obcina.kanal@obcina-kanal.si. 

Izpolnjen obrazec s prilogami se lahko 
odda osebno na sedežu občine, po pošti 
na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23, 5213 Kanal oziroma po elektron-
ski pošti na naslov obcina.kanal@obcina-
kanal.si (zadeva: Pobuda za spremembo 
in dopolnitev OPN-ja).  

 

Postanite uporabnik e-računa 
Vse uporabnike storitev (vodarina) Občine Kanal ob Soči obveščamo, da lahko 

postanete naročnik e-računa (brezpapirni račun). To je račun, ki je izdan v standar-
dni elektronski obliki in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. 

Račun je izdan v dveh oblikah elektronsko podpisanih datotek, v formatu XML in 
PDF. Datoteka v formatu XML je namenjena uvozu v vaš sistem in kasnejšemu arhi-
viranju, format PDF pa je namenjen pregledu računa (za pregled priporočamo, da 
imate nameščen Adobe Reader). 

Če naročite račun v spletno banko, ga lahko poravnate z enim samim klikom. 
Elektronski račun lahko prejemate tudi, če niste uporabnik spletnega bančništva in 
ga želite namesto v papirni obliki prejemati na svoj elektronski naslov, kjer lahko 
zlahka spremljate tudi arhiv vseh vaših prejetih računov. 

Prijava na prejemanje e-računov je brezplačna, plačilo prejetega e-računa pa ban-
ke obračunajo po istem ceniku kot za navadno plačilo položnice preko spletne ban-
ke. Vlogo najdete na spletni strani Občine Kanal ob Soči (Občina/Gospodarske jav-
ne službe/Obrazci). 

 
 
Prednosti za prejemni-
ke e-računov so: 
– hitra in praktična pri-
prava plačilnega nalo-
ga (z enim klikom); 
– pregled nad prejetimi 
in plačanimi računi v 
bančnem programu; 
– e-arhiv (dolgoročno 
hranjenje podatkov na 
enem mestu). 
 
Za dodatna pojasnila 
pišite na e-naslov: 
petra.suligoj@obcina-
kanal.si! 
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Konferenca prispeva k širitvi znanja o 
razvoju znamke Pot miru kot pohodniške 
poti ter evropske pobude WALKofPEACE 
za povezanost bojišč prve svetovne voj-
ne. Prinaša možnosti za povezovanje in 
spodbujanje skupnih čezmejnih dejavno-
sti med različnimi interesnimi skupinami z 
namenom dolgoročnega ohranjanja dedi-
ščine prve svetovne vojne. Konferenci je 
prisostvovalo več kot sto slovenskih in 
italijanskih udeležencev iz številnih inšti-
tucij in organizacij s področij turizma, 
kulture ter raziskovanja in ohranjanja 
dediščine, župani in predstavniki občin 
ter partnerji projekta. 

Prvo leto projektnega sodelovanja je 
zaznamovano zlasti z raziskovalnim de-
lom, dejavnostmi urejanja trase Poti mi-
ru, razvojem skupne znamke WALKofPE-
ACE in naložbami v dediščino prve sve-

Dediščina prve svetovne vojne skozi strateški 
projekt WALKofPEACE 
Konec novembra je na Mestni občini Nova Gorica potekala čezmejna konferenca stra-
teškega projekta WALKofPEACE v organizaciji Posoškega razvojnega centra in Ustano-
ve »Fundacija Poti miru v Posočju«. Predavali so slovenski in italijanski strokovnjaki s 
področij dediščine prve svetovne vojne, turizma in razvoja regij. 

tovne vojne. Projekt predvideva investici-
je v Zgornjem Posočju, na Kambreškem, 
Sabotinu ter na območju vzhodnega Ve-
neta in Gorice. 

Projekt Promocija 
ribištva na Kanalskem, 
LAS Dolina Soče 

Med petimi projekti, prijavljenimi na 4. 
javni poziv LAS Dolina Soče aprila 2019, je 
bil odobren projekt Promocija ribištva na 
Kanalskem, ki ga je prijavila Občina Kanal 
ob Soči. Projekt se bo izvajal v letu 2020 in 
bo sofinanciran s strani Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 

 
Glavne aktivnosti projekta: 

 Izdelava promocijskega materiala 
(trodelna zgibanka o ribištvu). 

 Izdelava in postavitev dveh informacij-
skih tabel (v Kanalu in v Desklah). 

 Organizacija dogodkov: dan odprtih vrat, 
Ribiški praznik, zaključni dogodek. 

 Ureditev razstave o ribjih vrstah in reki 
Soči. 

 Izdelava promocijskega filma o ribjih vr-
stah in reki Soči. 

 Nabava opreme: mize in stoli za Gotsko 
klet. 

Specifični cilji projekta: 

 Usposabljati lokalno prebivalstvo in obi-
skovalce o pomenu ribiške dejavnosti in 
ribiške tradicije na Kanalskem: urejena bo 
slikovita razstava o ribištvu, pripravljen 
bo film o ribištvu. 

 Spodbujati povezanost ribiške dejavnosti 
in turizma: organizirani bodo trije dogod-
ki, ki bodo pripomogli k boljši interpreta-

ciji ribiške dejavnosti v povezavi s kulina-
riko, naravno in kulturno dediščino. 

 Informirati lokalno prebivalstvo in obi-
skovalce o ribištvu: pripravljen bo privla-
čen promocijski material, ki bo predstavil 
pomen ribištva kot gospodarske in turi-
stične dejavnosti. 

Pri projektu bomo sodelovali s Turistič-
nim društvom Kanal in Ribiško družino 
Kanal.  

Nika Testen, TIC Kanal 
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Kuharska delavnica s kuharskim moj-
strom Tomažem Sovdatom 

V okviru projekta Revitalizacija prostora in uma, ki je sofinanciran s 
pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, smo v 
Kanalu 27. novembra organizirali štiriurno ustvarjalno kuharsko 
delavnico. 

Namenjena je bila gostincem in drugim, ki se tržno ukvarjajo s 
pripravo hrane. Udeleženci so spoznali sodobne pristope pri sestavi 
jedi a la carte oziroma po izbiri z jedilnika, in sicer na osnovi lokalnih 
sestavin in lokalno značilnih jedi. 

Besedilo: Nika Testen 

Foto: Foto atelje Červ  

Investicije v občini 
Kanal ob Soči 

Občina Kanal ob Soči je v času šolskih 
počitnic izvedla izolacijo podstrešja 
Osnovne šole Kanal. V izvedbi so bila 
zajeta vsa neizolirana podstrešja, in sicer 
1026 m2. Vrednost del z DDV je znašala 
48.960,55 €. Občina je z uspešno prijavo 
projekta na razpisu Eko sklada prejela 
10.032,90 € nepovratnih sredstev. 

Občina je prav tako v poletnem času v 
Vrtcu Deskle zamenjala obstoječo zasta-
relo kuhinjsko napo nad termoblokom 

kuhinje z novo sodobno napravo. Soča-
sno se je na novo izvedlo prezračevanje 
tudi drugih spremljajočih prostorov kuhi-
nje. Vrednost del z DDV je znašala 
67.294,14 €. 

V septembru je občina začela gradnjo 
mrliške vežice na Gorenjem Polju. Dela 
so v prvih dveh mesecih potekala skla-
dno s predvidenim terminskim planom 
izvedbe del, in če bodo vremenski pogoji 
tudi v novembru in decembru ustrezni, 
bodo dela do konca leta zaključena. 
Vrednost pogodbenih del z DDV je 
84.118,95 €. 

Besedilo in fotografije: Jurij Murovec  
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Delavnica za pripravo strategije razvoja 
in trženja turizma v občini Kanal ob Soči 
oz. dolini Soče 2025+ 

Občina Kanal ob Soči je v sredo, 20. novembra, v Gotski hiši v Kanalu 
organizirala delavnico z namenom priprave strategije razvoja in trženja 
turizma v dolini Soče 2025+. Občina se je pridružila k skupni pripravi stra-
tegije razvoja turizma in trženja Dolini Soče, saj se vsebinsko dopolnjuje-
mo in projektno že sodelujemo. Delavnice se je udeležilo 30 pomembnih 
turističnih akterjev iz občine Kanal ob Soči (turistična društva, ponudniki 
nastanitev, gostinski ponudniki, PD Soča kot upravljavec kulturnih objek-
tov na Kontradi, predstavnica čebelarskega društva ČD Brda Kanal, Sirar-
na Kanal, predstavnik SENG, turistični vodniki …). Delavnico so vodili 
zunanji strokovnjaki: Slavka Zupan (K&Z, Svetovanje za razvoj d. o. o.), 
Neja Petek in Petra Gonelli (Nea Culpa, Agencija za razvoj in marketing v 
turizmu) in Jan Klavora (Goodplace d. o. o.). 

Po pozdravnem nagovoru županje Tine Gerbec so zunanji strokovnjaki 
predstavili ključne kazalnike gibanja turizma v zadnjih letih v občini Kanal 
ob Soči ter ocenili današnji razvojno in tržno-produktni položaj občine. 
Udeleženci so v nadaljevanju po skupinah iskali potenciale naše občine 
na področju kulturnih doživetij, doživetij v naravi, atrakcij, infrastrukture 
in mobilnosti, iskali posebnosti občine Kanal ob Soči ter možnosti za bolj-
še pozicioniranje občine in njeno trženje. 

Nova strategija bo vključevala skupne cilje in bo trženjsko ter produkt-
no povezala celotno dolino Soče. Imeli bomo usklajene načrte, da bomo 
močnejši in v večji meri povezani. 

Zahvaljujemo se zunanjim sodelavcem za dobro organizirano delavnico 
in vsem udeležencem na delavnici za njihov prispevek k pripravi strategi-
je razvoja in trženja turizma. 

Besedilo in fotografije: Nika Testen, TIC Kanal 
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Promocija poklicev 2019 – rekordno 
število devetošolcev 
V četrtek, 14. novembra, je Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Nova Gorica goriške devetošolce že desetič privabila na pro-
mocijo poklicev. Kar 300 se jih je letos odzvalo in od bližje spoz-
nalo obrtniške poklice, ki bodo morda postali njihova poklicna 
pot v prihodnje. Promocije poklicev se je v tem desetletju udele-
žilo več kot 2500 učencev. 

Odločitev, kateri poklic izbrati, je gotovo največji izziv ob za-
ključku osnovne šole, saj ta razpira mnogo dejavnikov, o katerih 
bi morali devetošolci in starši resno razmisliti: treba se je zaveda-
ti, da v službi preživimo večino časa, upoštevati povpraševanje 
po kadrih (kar posledično pomeni lažjo zaposlitev) in morda že v 
mladih letih hrabro stopiti po samostojni podjetniški poti ter ime-
ti vizijo o lastni osebni rasti. 

Tokrat so učenci osnovnih šol iz vseh šestih goriških občin, ki 
projekt podpirajo že od prvih korakov leta 2010, imeli na voljo 
predstavitve 26 poklicev: kuhar in natakar, slaščičar, prodajalec, 
trgovinski poslovodja, komercialist, mizar, avtoserviser, frizer, 
kozmetik, tiskar, cvetličar/aranžer, računalničar/računalniški teh-
nik, logist – dispečer, administrator, modni oblikovalec, šivilja, 
kovinar, zidar, slikopleskar, gradbeni tehnik, dimnikar, suhomon-
tažer, kamnosek, klepar/krovec, elektrikar/elektrotehnik, vojak, 
inštalater in serviser strojnih naprav – strojnik. Največ zanimanja 
je bilo za poklic kozmetik (60 učencev), računalničar/računalniški 
tehnik (40 učencev) in elektrikar/elektrotehnik (34 učencev). 

»Zanimam se za poklic logista, ker mi je všeč delo v pisarni,«  
pravi devetošolka Aurora Cani. 

»Na predstavitev poklica kozmetika sem prišla, ker želim spoz-
nati, kaj vse počne kozmetik. Všeč so mi ti vzorčki na nohtih. Po-
membno mi je tudi dejstvo, da kozmetiki delajo in ustvarjajo z vese-
ljem. Sama tudi rada rišem in pomagam ljudem, s poklicem kozme-
tika pa bi oboje združila,« pa je pojasnila devetošolka Sara Hočič. 

Ključen za izbiro prave poklicne poti je gotovo pravi 
nabor informacij na 360°, torej kateri so čari in morda 
izzivi določenega poklica. Ravno to je smoter promo-
cijskega dogodka Območne obrtno-podjetniške zbor-
nice Nova Gorica: z informacijami, ki jih šolarji pridobi-
jo, želi spodbuditi drugačno razmišljanje in prispevati 
k razblinjanju nekaterih zakoreninjenih predstav o 
posameznih poklicih. Zato se je vodstvo Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica odločilo, da 
tudi letos osnovnošolcem ponovno približa poklice, 
za katere primanjkuje dobrih kadrov in nudijo večjo 
možnost zaposlitve ali samozaposlitve, z ustanovitvi-
jo lastnega podjetja ali samostojne dejavnosti. 

Na predstavitvi poklicev je sodelovalo sedem samo-
stojnih podjetnikov (Cvetličarna Nataša – Nataša Sko-
čaj Kodermac s. p., Uego lepotilni center Petra Mrhar 
s. p. , RTV servis Borut Gorjup s. p., BM zavese Hrovat 
Bitežnik Mirjam s. p., Ferfolja Simon s. p. – mizarstvo, 
Frizerski studio Marti, Martina Klaut s. p., Špacapan 
Gregor s. p. – kovinska galanterija KOGA), osem 
družb z omejeno odgovornostjo (Editor d.o.o., Mega-
term d.o.o, PREALPI d.o.o., NASE gostinstvo d.o.o. – 
Ošterija Žogica, AVTOMAG d.o.o., GATIS d.o.o., APIA 
d.o.o., Gradimpex d.o.o.), Srednja ekonomska in tr-
govska šola Nova Gorica, HIT d. d. in Ministrstvo RS 
za obrambo. 

Erika Koncut  
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Kot ključne izzive so goriški župani in 
županja tokrat nanizali pravočasno načr-
tovanje, zagotavljanje ustrezne infrastruk-
ture, razpisov in spodbud in, seveda, pri-
mernih kadrov. Na vrh lestvice potreb 
umeščajo tudi prisotnost banke, ki bi za-
čutila okolje in pripomogla k razvoju lokal-
nega gospodarstva. Odpira se tudi vpraša-
nje plačila, saj se precej usposobljenega 
kadra raje odloči za zaposlitev onkraj me-
je, kjer je plačilo za opravljeno delo bistve-
no višje kot v Sloveniji. 

»Zagotovo je za ustrezen razvoj obrtniš-
tva in podjetništva v vsakem okolju po-
membna urejena infrastruktura, se pravi 
primeren prostor, kjer obrtniki in podjetni-
ki lahko izvajajo svojo dejavnost, cestne in 
železniške povezave, telekomunikacijska 
infrastruktura … Pomembne so tudi različ-
ne spodbude obrtnikom in podjetnikom v 
obliki javnih razpisov, kjer lahko obrtniki in 
podjetniki pridobijo nepovratna sredstva 
(npr. za nakup opreme – tako spodbudo 
zagotavljamo tudi na občini s pomočjo jav-
nega razpisa za spodbujanje razvoja gospo-
darstva), in druge finančne spodbude. Ob-

čina Kanal ob Soči že vrsto let vlaga v Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške, ki 
obrtnikom in podjetnikom omogoča najem 
brezobrestnih kreditov. Vsekakor pa so 
eden izmed bistvenih faktorjev razvoja 
podjetništva ljudje sami. Brez podjetnih 
ljudi tudi podjetništva ni,« je za OOZ Nova 
Gorica povedala kanalska županja Tina 
Gerbec, ki je glede pomanjkanja kadra 
dodala: »Ne moremo si več zatiskati oči 
pred dejstvom, da kadrov ni. Primanjkuje 
jih tako v gospodarstvu kot tudi v javnem 
sektorju. Menim, da pomanjkanja kadrov ni 
mogoče reševati na mikro nivoju in zgolj na 
ravni promocije, temveč gre za veliko teža-
vo, ki jo je nujno treba začeti reševati 
sistemsko na nivoju države z ustrezno spre-
membo šolskega sistema. Mladi se izobra-
žujejo tudi v smereh in za poklice, ki se jih 
skoraj ne potrebuje, le da prinesejo naziv. 
Na tem mestu imajo veliko vlogo starši, ki 
bi morali pri svojih otrocih prepoznati, ka-
teri poklic je njihovim otrokom pisan na 
kožo, in jih v tej smeri spodbujati. Prav tako 
je zmotno prepričanje, da morajo otroci za 
vsako ceno doseči visokošolsko izobrazbo. 

OOZ Nova Gorica povezuje regijo že 40 let! 
Ob letošnjem jubilejnem letu, ko novogoriška Območna obrtno-podjetniška zbornica 
slavi 40 let delovanja, je na tradicionalni tribuni goriških županov, ki jo je zbornica 27. 
septembra gostila v obrtnem domu, beseda tekla o razvojnih izzivih, predvsem na po-
dročju turizma na Goriškem ter, seveda, zagotavljanju ustreznega strokovnega kadra. 

Na drugi strani je tudi nujno potrebno to, 
da se v javnosti začne vrednotiti in ceniti 
obrtniške poklice kot nujno potrebne in 
povsem ugledne poklice. Pri tem bi morala 
zbornica odigrati svojo vlogo.« 

Sicer pa je Območna obrtno-podjetniška 
Nova Gorica v prvi polovici oktobra skupaj 
s svojimi člani in gosti nazdravila prvim 
štirim desetletjem delovanja. »OOZ Nova 
Gorica je ena izmed najbolj aktivnih in pre-
poznavnih zbornic v Sloveniji, ki jo odlikuje 
dobra kondicija,« so na slavnostni skupšči-
ni v en glas izpostavili člani zbornice in 
gostje. Predsednik novogoriške OOZ Zo-
ran Simčič je o pomenu vztrajnosti in 
združevanja izpostavil: »Zbornica je v teh 
štirih desetletjih igrala pomembno vlogo 
koordinatorke, katere glavno vodilo je bilo 
omogočiti obrtnikom in podjetnikom kvali-
teten servis. Z veliko vztrajnosti, obrtniško 
trmo in ljubeznijo do dela smo premagali 
številne izzive ter preizkušnje. Naš moto je 
bil in ostaja strokovnost ter kakovost zbor-
ničnih storitev za vse člane, prilagodljivost 
ter inovativnost.« 

Dandanes OOZ Nova Gorica združuje 
660 obrtnikov in podjetnikov, ki zaposlu-
jejo več kot 3300 oseb ter predstavlja 
pomembno, kredibilno ter ugledno insti-
tucijo, ki pomembno prispeva k razvoju 
gospodarstva na Goriškem ter ugledu 
obrtništva in podjetništva. 

Erika Koncut  

Foto: Foto Lado  
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Ker gre za prednostno naložbo z naslo-
vom 4. 4. – Spodbujanje multimodalne 
urbane mobilnosti, je namen projekta iz-
boljšati razvitost kolesarskega omrežja 
ter kolesarsko povezanost Goriške regije, 
ki nasploh otežuje razvoj trajnostne mo-
bilnosti in celovito prometno povezanost 
regije. Poleg drugih pogojev za financira-
nje kolesarske povezave je eden izmed 
pomembnejših zagotavljanje zveznosti, 
kar pomeni, da mora biti začetek kolesar-
ske povezave v mestnem naselju občine z 

akcijskim načrtom, ki vključuje kolesarsko 
povezavo za dnevno mobilnost, in poteka 
povezava zvezno iz tega naselja (do 20 
km). Na območju občine Kanal ob Soči na 
trasi državne kolesarske povezave odsek 
Avče–Spodnji Log prečkanje potoka Vogr-
šček predstavlja najbolj kritičen odsek, saj 
poteka po izredno strmem klancu, vozna 
površina ter elementi niso primerni za 
vožnjo s kolesom, za prečkanje potoka na 
meji z občino Tolmin, zato je treba zgradi-
ti skupen premostitveni objekt. V ta na-

Gradnja kolesarske povezave v sklopu Dogovo-
ra za razvoj regij 
Občine Severnoprimorske regije in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) smo se dogo-
vorile za sodelovanje pri izgradnji državnega kolesarskega omrežja kolesarskih poti, 
ki poteka v okviru projekta Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije, v 
sklopu Dogovora za razvoj regij (DRR). 

men smo skupaj z Občino Tolmin pripra-
vili projektno nalogo za izdelavo PZI-ja za 
ureditev državne kolesarske povezave na 
relaciji Spodnji Log–Gorenji Log ter DGD-
ja in PZI-ja projektne dokumentacije pre-
mostitvenega objekta preko vodotoka 
Vogršček, ki jo je DRSI tudi potrdila in na 
podlagi katere je bilo objavljeno javno 
naročilo. Na javnem razpisu za izdelavo 
projektne dokumentacije je bilo izbrano 
podjetje BOSON, trajnostno načrtovanje 
d.o.o., ki bo do konca leta 2019 izdelalo 
dokumentacijo. Sledita pridobitev grad-
benega dovoljenja za premostitveni ob-
jekt in izvedba investicije do leta 2023. 

Pripravljamo tudi nov projekt ureditve 
kolesarske povezave skozi občino Kanal, 
katerega nosilka bo Občina Kanal ob So-
či. Gre predvsem za ukrepe na občinski 
infrastrukturi na relaciji Prilesje–Kanal. 
Projekt bomo predlagali za uvrstitev v 
DRR v primeru morebitnega ostanka 
sredstev. 

Zaradi izpolnitve pogoja zagotavljanja 
zveznosti kolesarske povezave pri izpelja-
vi projektov v sklopu DRR-ja smo na eni 
strani pri prvem projektu na trasi 
Tolmin–Avče odvisni od Občine Tolmin, 
za katero upamo, da ji bo uspelo zagoto-
viti zveznost od Tolmina do območja ob-
čine Kanal ob Soči. Pri morebitnem novo-
uvrščenem projektu v DRR pa bomo na 
drugi strani, na trasi Nova Gorica–Kanal, 
odvisni od zagotovitve zveznosti kolesar-
ske povezave Mestne občine Nova Gori-
ca (MONG) od Nove Gorice do naše obči-
ne. 

Andreja Nanut  

Z novim pravilnikom 
do subvencij za nakup 
malih komunalnih 
čistilnih naprav  

Občina Kanal ob Soči skladno z zakon-
skimi zahtevami gradi infrastrukturo jav-
ne kanalizacije v bolj pogosto poseljenih 
območjih občine. Na področju ureditve 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda velja 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunal-
ne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15, 
76/17), ki zavezuje lastnike hiš, da se na 
območjih, kjer je to mogoče, priključijo na 
javno kanalizacijsko omrežje. Če te mož-
nosti nimajo, morajo postopno opustiti 
greznice in zgraditi male komunalne čistil-
ne naprave (v nadaljevanju: MKČN) oz. 
nepretočne greznice. 

Z željo vzpodbuditi občane k vgradnji 

MKČN na redko poseljenih območjih in 
območjih, kjer občina kratkoročno ne bo 
vlagala v izgradnjo javnega kanalizacijske-
ga omrežja, namerava občina prihodnje 
leto objaviti javni razpis za dodelitev ne-
povratnih finančnih sredstev. Pripravili 
smo predlog Pravilnika o subvencionira-
nju nakupa malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju občine Kanal ob Soči, 
ki ga je Občinski svet Občine Kanal ob 
Soči, s predlaganimi pripombami pred-
vsem Odbora za okolje in prostor, potrdil 
na svoji 7. redni seji dne 14. novembra 
2019. Upravičenci dodelitve subvencije po 
tem pravilniku so fizične osebe s stalnim 
prebivališčem na območju občine, višina 
subvencije za nakup MKČN je do 50 % na-
bavne cene oziroma največ 1500 EUR za 
posamezno enostanovanjsko stavbo oz. 
največ 250 EUR/PE za večstanovanjsko 
stavbo z urejeno etažno lastnino in za več 

stanovanjskih objektov. 
Subvencije za nakup MKČN zmanjšujejo 

neenakopraven položaj med občani, ki 
imajo možnost priklopa na javno kanaliza-
cijsko omrežje, ter občani, ki te možnosti 
nimajo oziroma je v nekem doglednem 
obdobju še ne bodo imeli. Cilj sta tudi 
spodbujanje varstva okolja z zmanjševa-
njem onesnaženja s komunalnimi odpa-
dnimi vodami ter urejanje pravilnega od-
vajanja in čiščenja. 

Sredstva za nakup MKČN se bodo vsako 
leto zagotovila v proračunu Občine Kanal 
ob Soči. V predlogu proračuna Občine 
Kanal ob Soči za leto 2020 je za ta namen 
rezerviranih 15.000 EUR. Javni razpis, ki 
bo natančno določal pogoje za dodelitev 
subvencij, bo skupaj s podrobnim sezna-
mom upravičencev objavljen predvidoma 
začetek prihodnjega leta.  

Andreja Nanut  
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Delavnica Kako postati sobodajalec in predsta-
vitev okoljskih znakov za ponudnike nastanitev 

Delavnica o sobodajalstvu je potekala 21. oktobra v Gotski hiši v Kanalu. Gospa Vesna 
Maver z OOZ Tolmin je prisotnim ponudnikom nastanitev in drugim, ki bi se želeli 
ukvarjati s to dejavnostjo, predstavila, kako postati sobodajalec (registracija dejavnosti, 
davčne obveznosti, izdajanje računov, kategorizacija, plačilo prispevkov, pogoji za 
opravljanje te dejavnosti ...). Gospa Astrid Prašnikar pa je predstavila pridobivanje okolj-
skih znakov za ponudnike nastanitev in na konkretnem primeru, na primeru znaka Gre-
en key (Zeleni ključ), prikazala postopek, kako ponudnik pride do tega znaka in kaj tak 
znak pomeni za ponudnika. 

Delavnica je bila organizirana v sklopu 
projekta SPOT svetovanje Goriška 2018–
2022, ki je sofinanciran s pomočjo Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, Ministr-
stva RS za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. 

Besedilo in fotografija: Nika Testen  
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50 let praznika kostanja v Ligu 
V nedeljo, 13. oktobra, se je v Ligu odvijal tradicionalni praznik 

kostanja. Letošnji je obeležil pomembno obletnico, in sicer 50. let 
od organizacije prvega tovrstnega praznika v Ligu. Vsakokratna 
organizacija praznika je v rokah Turističnega društva Kolovrat Lig, 
pripravi letošnjega jubilejnega pa so se pridružili še številni kraja-
ni. 

TD Kolovrat Lig je letošnji program obogatilo s predstavo za 
otroke v izvedbi čarovnika Tonija, nastopom kitaristk iz društva 
Unitri iz Nove Gorice in nastopom imitatorja in vsestranskega 
umetnika Tilna Artača. 

Ponovno so na prazniku obudili povorko kmečkih vozov. Povor-
ka je bila na prvih praznikih kostanja največja atrakcija. S časom je 
zamrla, letos pa se je med obiskovalci praznika zapeljalo šest do-
miselno pripravljenih vozov iz liških vasi, ki so prikazovali življenje 
nekoč in danes v teh krajih. 

V prostorih stare šole in kulturnega doma smo si lahko ogledali 
kar nekaj razstav: domačinka Vilma Velušček je postavila na izdel-
ke iz testa, člani Likovne skupine Svetloba iz Deskel so v šoli po-
stavili na ogled številne svoje slike, člani društva pa so zbrali in 
razstavili fotografije preteklih praznikov kostanja. Tradicionalno 
je organizator postavil tudi tržnico, na kateri so lokalni proizvajal-
ci prodajali svoje pridelke in izdelke, domače gospodinje pa so na 
njej ponujale kostanjevo pecivo in marijaceljski kolač. 

Več kot tisoč obiskovalcev praznika se je lahko posladkalo s 
pečenim kostanjem, najsrečnejši pa so iz Liga odhajali z lepimi 
denarnimi nagradami, ki so jih osvojili na tradicionalni tomboli. 

Zvečer je na prireditvenem prostoru zapela in zaplesala Tanja 
Žagar s skupino Avantura. Celotno prireditev je povezoval in 
vodil domačin Slavko Jereb, ki je kot voditelj nastopil že na enem 
prvih praznikov kostanja in še na mnogih kasnejših. 

Turistično društvo Kolovrat Lig se zahvaljuje vsem, ki so mu pri 
organizaciji praznika priskočili na pomoč, sofinancerjema Občini 
Kanal ob Soči in Salonitu Anhovo d. d. ter vsem obiskovalcem, ki 
so se praznika udeležili in z razumevanjem sprejeli tudi morebitne 
pomanjkljivosti v njegovi izvedbi. 

Metoda Humar 

Foto: Marino Velušček 

Praznik KS Kanal 
25. novembra je v večnamenski dvorani 

OŠ Kanal praznovala svoj krajevni praznik 
KS Kanal. Na prireditvi, ki jo je povezoval 
Aljaž Gerbec, so najprej zapeli otroci ka-
nalskega vrtca pod vodstvom Mire Gerbec 
in ob klavirski spremljavi Valentine Dugar. 
Z recitacijami in igranjem na harmoniko so 
v nadaljevanju programa nastopili učenci 
OŠ Kanal. Na zaključku 
prireditve pa je nasto-
pil Moški pevski zbor 
Kazimir Nanut, ki ga 
vodi Klemen Nanut. 

Zbrane udeležence 
sta pozdravila predse-
dnik KS Kanal Risto 
Djurić in županja obči-
ne Kanal Tina Gerbec, 
ki je v svojem nagovo-
ru predstavila, za kaj 
bodo namenjena sred-
stva občinskega prora-
čuna v prihodnjih letih. 
Na prireditvi so bila 
podeljena priznanja KS 
Kanal za leto 2019. 
Prejeli so jih vaščani 
Gorenje vasi, ki so s 
prostovoljnim delom 
uredili okolico kapelice 

in samo kapelico v središču vasi. Priznanje 
je prejel projekt Starejši za starejše, izje-
men primer dobre prakse na področju 
prostovoljstva. Prostovoljci, sodelavci 
projekta, obiskujejo starejše in jim nudijo 
različne oblike pomoči, od pogovora, po-
moči pri hišnih opravilih do obveščanja 
ustanov, ki delajo s starejšimi. Kot posa-
meznik je prejel priznanje KS Kanal Viljem 
Jug, član Območnega združenja vetera-

nov vojne za Slovenijo Kanal, ki je že od 
vsega začetka vključen v delo te organiza-
cije. V letu 2017 je bil izvoljen za sekretarja 
te organizacije in prevzel delo gospodarja 
Veteranskega doma območnega združe-
nja na Kambreškem. 

Irena Hočevar Križnič, 

foto: Borut Jurca 
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Blagoslov kapelice v 
Ligu 

V nedeljo, 8. septembra, na praznik 
Marijinega rojstva, je župnik Aleš Rupnik 
v Ligu blagoslovil novo podobo Marijino-
celjske Matere Božje v obnovljeni Poto-
karjevi kapelici. Za novo sliko (akril) in 
obnovo kapelice so poskrbeli Potokarjevi 
sorodniki. Slika je delo priznanega slikarja 
Adriana Velussija iz Gorice, ki pa veliko 
časa preživi na ženini domačiji v Debe-
njem pri Ligu. Tam je sliko tudi ustvaril. 

Potokarjeva kapelica je le ena izmed 
mnogih, ki so postavljene na Liškem, in 
po večini so tudi vse lepo obnovljene. 
Lep trikotnik na poteh do Marijinega Ce-
lja poleg te kapelice predstavljata še Lo-
viščanska kapelica nad Ligom, v kateri je 
v mozaiku upodobljena Marijinoceljska 
Mati Božja, in kapelica na križišču ob 
cesti na Marijino Celje, v kateri je podobe 
Matere Božje z Detetom, svetega Jožefa 
in Janeza Krstnika naslikal akademski 
slikar Rudi Pergar. Obiskovalcu ogled teh 
kapel ponudi sproščujoč sprehod in obe-
nem čudovito umetniško-estetsko doži-
vetje. 

Besedilo: Metoda Humar 

Foto: Martina Pegan  

Pletenje košar  
Zadnji torek v novembru smo v Medge-

neracijskem centru Pri Tinci gostili Franca 
Skrta, ki nam je prikazal, kako se pletejo 
košare. 

Gospod Franc se je rodil na Ravnah pri 
Levpi in že kot otrok opazoval starega 
očeta pri pletenju košar. Kar kmalu je tudi 
sam spletel svojo prvo košaro. Splesti 
košaro pravzaprav ni tako preprosto. Po-
sebej zahtevna je priprava viter. To so 
tanki in dolgi trakovi, izrezani iz leskovih 
šib. Te je treba nabrati, ko so zamrznjene, 

jih nato dva dni pustiti na toplem in jih 
potem »zmajati«, da postanejo prožne. 
Šele tedaj so pripravljene za razrez. Po-
membno je tudi, da leska raste na zemlji-
šču, obsijanem z jutranjim soncem, ker se 
laže obdeluje. Gospod Franc opravi vsa ta 
opravila ročno, četudi nekateri uporablja-
jo strojne pripomočke. 

Zanimivo ga je bilo opazovati pri delu, ki 
mu je šlo hitro od rok. Lično košaro, ki jo 
je ta dan spletel, je podaril Medgeneracij-
skemu centru, kjer smo jo hitro uporabili 
in napolnili s sadjem. 

Gospod Franc je že gostoval na nekaj 

Prižgali smo luč za mir 
V občini Kanal ob Soči smo se pridružili akciji Prižgimo luč za mir, ki jo je podala Funda-

cija Poti miru v Posočju. 24. oktobra ob 11. uri je po različnih krajih, na območju nekdanje 
soške fronte vzdolž Poti miru od Alp do Jadrana, potekal prižig luči miru. V občini Kanal 
ob Soči je prižig potekal pri cerkvici sv. Alojzija v Plavah. Na ta način smo se spomnili in 
poklonili žrtvam prve svetovne vojne. Ohranjajmo in spodbujajmo mir! 

Besedilo in fotografija: Nika Testen  

osnovnih šolah in učencem pri tehničnem 
pouku pokazal, kako lahko spletejo koša-
ro. Glede na to, da so bili navdušeni nad 
prikazom, bo mogoče kdo nadaljeval 
njegovo delo in pletenje košar ne bo šlo v 
pozabo. 

Besedilo in fotografija: Majda Rejec  
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Glasbena razglednica 
iz Ročinja 

Pred približno tremi leti je Leon Jeron-
čič ustvaril skladbo Kyrie eleison, v kate-
ri je združil različne glasbene sloge: od 
popa in rocka do klasične zborovske glas-
be. Skladba je le prvi od stavkov »rock 
maše«. Avgusta letos je na kanalu YouTu-
be objavil drugi stavek, Glorio, v kratkem 
sledijo še vsi drugi stavki: Sanctus, Bene-
dictus in Agnus dei. 

Idejna zasnova in aranžma sta v celoti 
delo Leona Jerončiča, pri izvedbi pa so 
sodelovali različni izvajalci, ki so navedeni 
ob zaključku posnetka, objavljenega na 
kanalu YouTube pod naslovom Gloria – 
Leon Jerončič.  

Mojca Jerončič  

Jesenska razstava 
v parku Pečno 

Ob jesenskem enakonočju v parku Peč-
no na jesenski razstavi predstavljamo 
likovne ustvarjalce. Kurator forme vive 
PP Gregor Maver je letos k sodelovanju 
povabil Natašo Sedej, samostojno umet-
nico iz Postojne oz. Hrušice, kjer ima svoj 
atelje. Kot kiparka pri svojem delu upo-
rablja glino in porcelan, ki ju kombinira z 
žico in drobci stekla. Ustvarja lebdeče 
forme, s katerimi se na razstavi z naslo-
vom Skrivnosti na poti predstavlja tudi v 
našem parku. Postavitev dviguje pogled 
obiskovalcev proti krošnjam dreves, med 
katerimi so skoraj nevidno vpeti spleti črt 
in točk, ki ob spreminjajočih se osvetli-
tvah gozda ustvarijo občutek v prostoru 
lebdečih dreves. Gre za delo, ki izrazito 
tesno komunicira z zunanjim prostorom, 
v katerega je postavljeno. Dogodek je z 
glasbenim nastopom obogatila violini-
stka Julija Černe, študentka drugega let-

nika Akademije za glasbo v Ljubljani. Julija je v našem parku nastopila že večkrat in se na 
svoji poti umetniškega oblikovanja vedno z veseljem vrača. Obema ustvarjalkama še 
enkrat iskrena hvala. 

Besedilo in fotografije: Primož Kožuh  
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Prvič sem se oratorija udeležila pri šestih 
letih in od takrat so ti postali obvezen in 
težko pričakovani del poletja. Imela sem 
priložnost poiskati nove prijatelje, odkri-
vati svoje talente, se učiti od drugih in z 
drugimi. Animatorji so bili zgled in najljub-
ša družba, na prijateljski način pa tudi uči-
telji. Zdaj že nekaj let oratorij sooblikujem 
kot animatorka in težko rečem, ali sem 
več dobila kot otrok ali zadnja leta kot 
animatorka. 

Vsa animatorska ekipa dvanajstih mladih 
skupaj z g. župnikom mora skupaj delova-
ti kot eno, da lahko pripravi program, ki je 
hkrati poučen in otrokom zanimiv. Načr-

tovanje smo začeli že pol leta prej, vrh pa 
je zadnji teden pred oratorijem, ki smo ga 
letos animatorji zaključili s kopanjem na 
Bledu. 

Naslednji dan smo na skrbno pripravlje-
nem oratorijskem prostoru pričakali otro-
ke in z molitvijo ter nato nekaj bansi začeli 
oratorij. Sledili so dramatizacija o življenju 
Filipa Terčelja, letošnje osebnosti našega 
oratorija, delo po skupinah, pisan izbor 
delavnic, odlična kosila za nabiranje ener-
gije, skupno prepevanje in molitve v kape-
li, četrtkova sveta maša, romanje v Krste-
nice, nogometni turnir in še in še. Nekaj 
posebnega je bil četrtkov večer, ko smo 

Oratorij Župnije Kanal 
Že vrsto let smo župnijski vrt za en teden okupirali mladi od prvega razreda do sred-
nješolcev in študentov. Letos je oratorij potekal od 19. do 23. avgusta z zaključkom pri 
nedeljski sveti maši. 

po zabavnem kvizu zakurili ogenj, ki so 
ga pripravili na eni od delavnic, in ob 
njem prepevali ter z večernim blagoslo-
vom zaključili dan. Večina otrok je ta 
večer tudi prespala, kar po napornem 
celodnevnem programu ni bila nobena 
težava. 

Dober glas seže v deveto vas in letos 
smo dosegli maksimalno število udele-
žencev, kar 65. Skupaj se nas je torej vsak 
dan zbralo več kot 80, če štejemo vse, ki 
so pripomogli pri pripravi delavnic, kosil, 
malic, čiščenju, organizaciji, pripravi pro-
grama pa je številka okrog 100! Najpo-
membnejša naloga vsakega animatorja je 
bila, da se je vsak otrok počutil sprejete-
ga. Nasmejani obrazi in moledovanje, naj 
se oratorij podaljša še za teden ali dva, pa 
so bili zagotovilo, da smo cilj dosegli, in 
ob zaključku smo se težko poslovili drug 
od drugega (ter nato nedeljsko popoldne 
izmučeni prespali). 

ZAHVALA: 
G. župnik Aleš Rupnik je pomagal pri 

uresničevanju vseh naših idej ter jih fi-
nančno podpiral, skrbel pa je tudi za raz-
lago življenja Filipa Terčelja. 

Za odlična kosila in malice so poskrbeli 
kuharji in kuharice, ki so bili vedno pohva-
ljeni. 

Tudi letos so nas obiskali gasilci in nam 
pripravili prhanje na prostem. 

Zahvala gre tudi vsem številnim, ki so 
kakor koli pripomogli k izvedbi delavnic, 
urejanju in čiščenju oratorijskega prosto-
ra.  

Maja Križnič  

Foto: Nejc Markič  
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Pihalni orkester 
Salonit Anhovo 

Na letnem koncertu, ki se je odvijal 19. 
maja, smo domačo publiko popeljali med 
znano pop in rock glasbo. Koncert je bil 
za nas nekaj posebnega, ne samo zato, 
ker smo na njem pokazali svoje trdo celo-
letno delo, ampak tudi zato, ker smo se 
uradno poslovili od našega dolgoletnega 
dirigenta Radovana Kokošarja. Ta je s 
slavnostno predajo dirigentske paličice 
»svoj orkester« prepustil sedanjemu diri-
gentu Petru Pavliju. Radovan nas je s svo-
jo ljubeznijo do glasbe vodil od leta 1991 
in v tem času s svojo karizmo očaral tako 
nas kot tudi publiko, zato je bila predaja 
za vse zelo čustvena. Za njegovo delo 
smo mu vsi zelo hvaležni. 

Že naslednji konec tedna smo v Des-
klah, 16. leto zapored, gostili mednaro-
dno srečanje pihalnih orkestrov Muzi-
kaFest. Zaigrali so nam številni pihalni 
orkestri, zvečer pa je sledilo druženje s 
plesom ob glasbi. 

Tek treh vrhov 
Nova Gorica, Gorica (IT), Sabotin, Sveta 
Gora, Škabrijel, Goriška brda, Korada 

V soboto, 2. novembra, se je odvila tretja 
izvedba Teka treh vrhov. Kljub slabemu 
vremenu se je zbralo več kot 300 tekačev. 
Čestitke vsem za izjemen podvig. 

Foto: Robert Pavšič in Julijana Božič  

Na začetku junija smo se odpravili v sosednjo Hrvaško na mednarodno srečanje pihal-
nih orkestrov na Malem Lošinju, nato pa odšli na zaslužene počitnice. Sedaj je počitnic 
konec, mi pa že strmimo v novo sezono. Godbeniški pozdrav! 

Pihalni orkester Salonit Anhovo 
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4. pohod Po poteh 
starovercev 

Turistično društvo Korada Deskle - An-
hovo je v soboto, 21. septembra, izvedlo 
že 4. pohod Po poteh starovercev. Poho-
da se je udeležilo kar 62 pohodnikov iz 
različnih krajev v Sloveniji. 

Trasa pohoda je bila krožno začrtana. 
Pohod smo začeli na taborniškem prosto-
ru v Gorenjih Desklah in nadaljevali skozi 
Grlevšče v dolino potoka Rohota. Tu smo 
lahko opazovali danes sicer precej zara-
ščeno dolino, nekoč pa lepo urejeno in 
obdelano. Na stare čase spominjajo zara-
ščene terase ter tlakovana cesta s številni-
mi prehodi čez potok, po kateri smo veči-
noma hodili. Prvi postanek smo naredili v 
Rdačniku, kjer je eden najlepših tolmunov 
Rohota in kamor se vrača potočni rak. 
Nato smo se usmerili v smeri Malikovnika, 
kamor so nekoč hodili ob hudi suši, da bi s 
tolčenjem kamnov prebudili vodnega du-
ha. Od tam smo se odpravili proti kmetiji 
Bauterca, kjer so staroverci ob svojem 
romanju okoli Jelenka, ki so ga morali iz-
peljati enkrat v življenju, lahko počivali. 
Nekoč mogočna kmetija danes prerašče-
na z gozdom in prekopana z vojaškimi 
jarki sameva in spominja na drugačne ča-

se. O njeni veličini pričajo številne terase, 
ki se od nje spuščajo na zahodno stran. 
Od tu dalje smo pot nadaljevali proti seve-
ru, tako da smo prišli do korita v Grlevšču. 

Razen odpadlega podplata smo prišli vsi 
srečno na cilj. Sončni žarki so nas greli ves 

dan, najbolj pa so nas pobožali, ko smo 
prispeli na cilj. Da smo se na soncu pogreli 
s polnimi trebuščki, je tudi letos poskrbel 
Vili z divjačinskim golažem s polento. 

Manca Vinazza, Miha Mihelič, Valter Reščič 

18. spominski pohod 
na Globočak 
27. oktobra je TR društvo Globočak - Kam-
breško organiziralo 18. spominski pohod 
na Globočak. 

809 m visok Globočak je bil v času soške 
fronte zelo pomemben vrh na grebenu 
Kolovrata. Že vrsto let se na tem vrhu 
spomnimo padlih v prvi svetovni vojni. 
Sveto mašo je za vse padle daroval na-
mestnik vojaškega vikarja g. Milan Pregelj. 

Na slavnostni prireditvi so peli Krejski pev-
ci. Predsednica društva Natalija Melink je 
pozdravila vse prisotne. Obudila je spomin 
na vojno. Spomnila pa se je tudi na vse 
pokojne, ki so bili včasih z nami na Glo-
bočaku. 

Slavnostna govornica županja Občine 
Kanal ob Soči Tina Gerbec je povedala, da 
je to dan, ko se spomnimo vseh žrtev, ki 
so dale svoja življenja v prvi svetovni vojni. 
Prav je, da se vsako leto spomnimo na 
dogodke iz naše preteklosti, ki so za ve-
dno zaznamovali naše kraje. Zgodovina 
naroda se je pisala s krvjo. Omenila je po-
samezne domačine, ki so se za dogajanje 
med soško fronto bolj zanimali in zbrano 
gradivo uredili v zasebne muzejske zbirke. 
Dodala je, da danes živimo v miru in v svo-
bodi, ki smo si jo izborili. 

V programu so sodelovali tudi člani TR 
društva Globočak in predstavniki OZVVS 
Kanal in Brda. 

Slavnost se je zaključila v Domu Mihael 
Gabrijelčič na Srednjem. 

Besedilo in fotografija: Dora Ravnik 
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 Pred začetkom koledarske pomladi so 
otroci na delavnici v Medgeneracijskem 
centru Pri Tinci, ob pomoči staršev in sta-
rih staršev, najprej pripravili gregorčke, 
ladjice iz naravnih in biorazgradljivih ma-
terialov, ki so jih na torek, 12. marca, pod 
mostom spustili po reki Soči. Tudi letos, 
že petič, je bil obisk prireditve velik in za 
otroke zabaven. 

Aprila smo se že drugič odpravili na izlet 
k Primorcem in Istranom v Prekmurje. 
Tudi tokrat smo bili prisrčno sprejeti. Po-
hod od meje do meje je potekal po običaj-
ni trasi, večinoma ob reki Muri, letos smo 
izkusili tudi vožnjo z brodom. Kljub dežju 
je bilo vzdušje prijetno in zaključek poho-
da, z bogračem, okrepčilen. Po kosilu smo 
si ogledali Galerijo v Muzeju Lendava, dan 
pa zaključili z druženjem s Primorci in 
Istrani, ob petju in plesu dolgo v noč. Pre-
spali smo v Murski Soboti, kjer smo si dru-
gi dan ogledali EXPANO, na novo odprto 
doživljajsko razstavišče Prekmurja. Pot 
smo nato nadaljevali v Gornjo Radgono, 
kjer smo v Domu penine »guštirali« lokal-
no kapljico. Kosilo smo si pripravili sami, 
»iz nahrbtnika«, pod kozolcem, ki nam ga 
je priporočil vojaški kaplan, ki nam je 

maševal pri cerkvici sv. Alojzija, decembra 
2018. Domov smo prispeli srečno, kljub 
zastoju na cesti. 

Tudi letos so člani društva in krajani An-
hovega pripravili kresovanje pred prvim 
majem. 

Letos mineva že peto leto od otvoritve 
krožne poti po Spominskem parku Prižni-
ca - kota 383–Pot miru. Ob obletnici smo 
se zbrali ob cerkvici sv. Alojzija v Plavah, 
18. maja, kljub slabim vremenskim napo-
vedim nam je vreme prizaneslo za čas 
pohoda, in se napotili proti pešpoti, ki 
vodi po Spominskem parku Prižnica. Na 
poti smo si ogledali ostaline iz prve sve-
tovne vojne, poslušali in spraševali Valter-
ja in Milana ter se v mirnem tempu dvigo-
vali. Zaustavili smo se na vrhu Prižnice, pri 
cerkvici sv. Kvirina, in se spustili do cerkvi-
ce sv. Alojzija v Plavah. Preživeli smo prav 
prijeten pohod in druženje zaključili v 
Ložicah. 

Letos smo začeli tudi z dogodkom »član 
članu«. Jadran nas je povabil na Pohod po 
poti češnjevega cveta Drugmbernci. V so-
boto, 1. junija, smo se dobili na parkirišču 
v Šmartnem, v Brdih. Napotili smo se pro-
ti Biljani, pot nadaljevali na Dobrovo, nato 

Delovanje Turističnega društva Korada 
Deskle - Anhovo v letu 2019 
TD Korada že vrsto let izvaja dejavnosti po ustaljenem programu: tematski dnevi 
(gregorjevanje – spuščanje lučk po Soči, kresovanje pred 1. majem, obeležitev obletni-
ce železniškega mostu v Anhovem, Štokolofest), pohodi (Prižnica, Korada, Po poteh 
starovercev, Vodice), sodelovanje z drugimi društvi v Sloveniji (izlet k Primorcem in 
Istranom v Prekmurje) ter, poleg še česa drugega, odpiranje naših pogledov (čistilna 
akcija ob železniškem mostu v Anhovem). Prireditve, razen izletov, so financirane s 
sredstvi Občine Kanal ob Soči, prispevki udeležencev in sredstvi društva. V tem članku 
bi vam radi predstavili nekaj utrinkov iz naših dejavnosti. 

proti Imenju, do razglednega stolpa v 
Gonjačah in zaključili v Šmartnem, ravno 
ko je šel mimo kolesarski maraton Junaki 
vinogradov. Pri Jadranu smo se okrepčali 
in družili, Božo, predsednik društva olj-
karjev, nam je pripravil degustacijo bri-
škega oljčnega olja. Dan je bil čudovit in 
upamo, da nas bo v prihodnje še kakšen 
član povabil na podoben pohod. 

Tik pred poletnimi počitnicami, v sobo-
to, 15. junija, smo pripravili prireditev v 
spomin na 113 let Bohinjske proge in že-
lezniškega mostu v Anhovem, da bi se 
spomnili, da živimo ob Bohinjski progi, ki 
je v preteklosti prinesla tem krajem raz-
voj, srednjeevropskim državam pa hitrej-
šo povezavo do Trsta. Zbrali smo se na 
igrišču v Anhovem, kjer nam je uvodoma 
zaigral Pihalni orkester Salonit Anhovo, ki 
predstavlja pomemben sestavni del kul-
turnega dogajanja, pravzaprav del življe-
nja, domačega kraja in širše okolice. 

Prireditev smo nadaljevali z glasbenimi 
in plesnimi točkami, športnega kluba 
L’uniti in Tinc, za zaključek pa nas je pre-
senetila Skupina brez talenta. Brez zavze-
tosti krajanov Anhovega, Klare, Božota, 
Steva, Mirana, Slavka in vseh drugih, ki 
vzdržujejo okolico mostu, to igrišče in 
dajejo dušo temu kraju, prireditve ne bi 
mogli izpeljati. 

21. septembra pa smo izvedli že 4. po-
hod Po poteh starovercev. Pohoda se je 
udeležilo kar 62 pohodnikov iz različnih 
krajev v Sloveniji. Tokratna trasa pohoda 
je bila krožno začrtana. Začeli smo na 
taborniškem prostoru v Gorenjih Desklah 
in nadaljevali skozi Grlevšče v dolino po-
toka Rohot. Tu smo lahko opazovali da-
nes sicer precej zaraščeno dolino, nekoč 
pa lepo urejeno in obdelano. Zaraščene 
terase ter tlakovana cesta s številnim 
prehodi čez potok, po kateri smo večino-
ma hodili, so spominjale na stare čase. 
Prvi postanek smo naredili v Rdačniku, 
kjer je eden najlepših tolmunov Rohota, 
nato smo se podali v smer Malikovnika, 
od tam pa proti kmetiji Bauterca, kjer so 
staroverci ob svojem romanju okoli Jelen-
ka, ki so ga morali izpeljati enkrat v življe-
nju, lahko počivali. Od tu dalje smo pot 
nadaljevali proti severu, tako da smo pri-
šli do korita v Grlevšču. Na cilj smo prišli 
vsi srečno. Sončni žarki so nas greli ves 
dan, najbolj pa so nas pobožali na cilju. 
Da smo se na soncu pogreli s polnimi tre-
buščki, je tudi letos poskrbel Vili z divja-
činskim golažem s polento. 

V soboto, 19. oktobra, smo izpred Kul-
turnega doma v Desklah začeli tradicio-
nalni pohod na Vodice. Odpravili smo se 
proti Paljevemu, kjer nas je pri cerkvici sv. 

Skupinska fotografija s pohoda po poti češnjevega cveta Drugmbernci, Šmartno.  
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PD Valentin Stanič Kanal 

22. Pohod na Jelenk 
1. decembra je Planinsko društvo Va-

lentin Stanič organiziralo že 22. tradicio-
nalni pohod na Jelenk. Začetek pohoda 
pred Občino Kanal ob Soči, navodila s 
strani vodnika pohoda Zvoneta Lazarja 
kar 60 pohodnikom, potem pa strmo v 
klanec in na vrh Jelenka. Na Kanalskem 
vrhu, v prijetni utici, so nas pričakali naši 
prijazni, vsakoletni soorganizatorji in 
pravzaprav ustanovitelji tega pohoda 
ter nas dodobra ogreli s čajčkom, anti-
gripini in podkrepili našo pohodniško 
moč in voljo s piškoti, štrudeljčkom ...Z 
mentorico planinskega krožka Osnovne 
šole Kanal Zvonko Polenčič pa sva se 

pohodu pridružili z otroki. Najina odloči-
tev se je pokazala kot primer dobre 
prakse, kajti otroci so se neverjetno lepo 
vklopili in zlili z drugimi planinci. Vreme 
je bilo napovedano kot navadno, saj 
vemo, kako ... mi pa kar optimistično in 
izbira je bila prava. Pot na Jelenk je ne-
zahtevna, dolga približno tri urice poča-
sne hoje, s postanki, torej za vsakega 
pohodnika. Malo v grič, malo po ravnini, 
po gozdu, travnikih ... čudovito. Poho-
dniki so bili vidno zadovoljni, na vrhu 
Jelenka ni bilo pretiranih razgledov, pa 
vendar, videli smo tisto, kar je bilo za 
videti ... saj tudi v našem življenju ne 
vidimo daleč, in tako je tudi prav, zato 
pa je življenje tako zanimivo. 

Zapisala: Katja Žagar  

Kvirina pričakal Radivoj s čajem. Pot smo 
nadaljevali do Vodičarjevih, kjer smo se 
nekoliko osvežili in posušili, saj nas je 
pretežni del poti pral dež. Kljub dežju 
smo nekateri nadaljevali pohod z obi-
skom kavern in rovov. Valter nam je poja-
snil vlogo Vodic med prvo svetovno voj-
no, nato smo se napotili proti mavzoleju, 
»orlom« in v kavernam. Po obisku kavern 
smo se vrnili k domačiji pri Vodičarjevih, 
kjer smo se segreli s kostanjem in joto. 
Dež je bil padal vedno močneje, zato smo 
se stisnili v avtomobile in se vrnili na izho-
dišče. 

V Slovenskem slovarju knjižnega jezika 
je pojem tradicionalen opisan kot: ki 
upošteva, goji tradicijo; ki spada v tradicijo 
kake skupnosti. Štokolofest smo v soboto 
24. novembra, pripravili že četrtič, štoko-
lo pa spada v tradicijo naše skupnosti. 
Štiri ekipe so pripravo štokola začele ob 
12. uri na taborniškem prostoru v Gore-
njih Desklah. Lanskoletni zmagovalki, 
Risarki (Alenka in Mirjam), sta se pomerili 
z ekipami Turističnega društva Kanal 
(Mara, Marta, Milena, Slavko), SŽ 
(Radivoj, Mitja) in Veni-Vidi-Vici (Miran, 
Jože). Krompir in vodo smo zagotovili 
organizatorji, za vse drugo pa so poskr-
bele ekipe same. Ocenjevalna komisija 
(Tanja in Vili) se nam je pridružila po 13. 
uri in takoj začela ocenjevati, najprej 
ocvirkovce. Komisija je menila, da so 
ocvirkovce vsako leto boljše in Marija, 
ponovno, ter Dragica sta pripravili naj-
boljši. Priprava štokola je potekala brez 
zapletov in okrog 14. ure je komisija raz-
glasila rezultate. Ekipi TD Kanal in Veni-
Vidi-Vici sta osvojili 3. mesto, SŽ drugo, 
zmagovalki pa sta bili Risarki. Zmagovalni 
štokolo je bil iz buč, drugi pa z brzotami 
(ohrovtom). Tudi štokola so po mnenju 
komisije vsako leto boljša. Obiskovalci so 
si lahko postregli z ocvirkovcami in štoko-
lom ter pijačo. Prijetno vzdušje je držalo 
še potem, ko smo pospravili pripravljene 
jedi. Veseli nas, da se bosta Risarki udele-
žili prednovoletnih dogodkov v Kanalu in 
pripravili štokolo na stojnici društva. Hva-
la vsem sodelujočim za trud in pogum za 
pripravo jedi ter obiskovalcem, ki so 
spodbujali tekmovalce in jih nagradili s 
svojim navdušenjem nad hrano in s po-
hvalami. Hvala tudi društvu tabornikov in 
Radivoju. 

Dejavnosti v letu 2019 bomo zaključili s 
pohodom na Prižnico in mašo pri cerkvici 
sv. Alojzija v Plavah, 14. decembra, ter 
pripravo štokola na prednovoletni stojni-
ci v Kanalu. 

Turistično Društvo Korada Deskle - Anhovo 

V objemu gozda, po poteh starovercev. Foto: TD Korada Deskle - Anhovo 
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DU Kanal 

Turnir v pikadu 
Društvo upokojencev Kanal je 9. novem-

bra organiziralo 11. turnir v pikadu. Udele-
žilo se ga je rekordnih 27 ekip. V moški 
konkurenci je 1. mesto osvojila ekipa DU 
Deskle - Anhovo, 2. mesto DU Kanal in 3. 
mesto DU Idrija. Posamezno je bil najbolj-
ši Jože Valentinčič iz DU Deskle - Anhovo. 

Pri ženskah je 1. mesto osvojila ekipa DU 
Kanal, 2. mesto DU Deskle - Anhovo in 3. 
mesto DU Solkan. Posamezno je bila naj-
boljša Sonja Valantič iz DU Kanal. 

Prehodni pokal je že drugič zapored 
prišel v roke DU Kanal. 

Franc Komac  

Priznanje Krajevne 
skupnosti Kanal 

Ob 25. novembru, prazniku Krajevne 
skupnosti Kanal, je v večnamenski dvora-
ni Osnovne šole Kanal potekala proslava, 
na kateri je projekt Starejši za starejše, ki 
ga v Društvu upokojencev Kanal izvajamo 
že deset let, prejel priznanje krajevne 
skupnosti. 

Projekt izvajamo v KS Kanal, KS Avče, 
KS Levpa, KS Kal nad Kanalom, KS Ročinj 
- Doblar, KS Kambreško in KS Lig, za delo 
na terenu pa je zadolženih 21 prostovolj-
cev in prostovoljk. Vsem, ki so kakor koli 
povezani z izvajanjem projekta, iskrene 
čestitke in zahvala za trud, ki ga vlagate v 
dobrobit starejših. 

Franc Komac 

Običajno take računalniške delavnice 
potekajo z 12 udeleženci, v Kanalu pa se 
nas je prijavilo in do konca vztrajalo kar 17 
slušateljev z zelo različnim predznanjem 
iz teorije in prakse, zato je predavatelj 
začel z osnovami in postopoma prešel na 
druge zahtevnejše funkcije. Izvedeli smo 
veliko novega, predvsem iz delovanja in 
platforme telefona in računalnika, in s 
tem pridobili znanje, da se nam bo doga-
jalo čim manj zapletov, izgub podatkov 
oziroma nezaželenih prenosov. 30 ur je 
neverjetno hitro minilo in vprašanja so 
kar deževala. Zahvala odličnemu preda-
vatelju, ki je res imel veliko potrpljenja z 
nami in veliko posluha, da je predavanje 
usmeril na področja, ki nas najbolj zani-
majo, oziroma kjer smo najbolj »bosi«. 
Zahvala tudi OŠ Kanal za uporabo raču-
nalniške učilnice. 

Marija Marinič 

Delavnica Digitalna mineštra 
V sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica in Društvom upokojencev Kanal je v 
Kanalu potekal 30-urni tečaj oziroma delavnica, ki jo je vodil predavatelj Edi Strosar. 

Foto: Borut Jurca  

Foto: Borut Jurca  
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Pohod miru 2019 
Tudi letos smo v DU Kanal pripravili 

tradicionalni Pohod miru in se 15. novem-
bra odpravili na Kras, kjer smo si ogledali 
Vojaški muzej Tabor v Preložah pri Lokvi. 
V tamkajšnjem spominskem parku smo 
ob spomeniku NOB pripravili recital, po-
ložili venec k spomeniku padlim v obdob-
ju 1941–1945 in se poklonili padlim z eno-
minutnim molkom. 

Poleg tega smo si ogledali še gotsko 
kapelico in cerkev sv. Mihaela, ki sta v 
neposredni bližini parka. Pod vodstvom 
smo si ogledali tudi Pršutarno Lokev in se 
ob vrnitvi domov ustavili v gostilni Štirna 
v Opatjem selu na zgodnji večerji. Poho-
da se je udeležilo kar 67 članov, tako da 
smo morali organizirati prevoz z dvema 
avtobusoma. Preživeli smo lep dan ob 
druženju in v zadovoljstvo vseh opravili 
poslanstvo svojega pohoda – obiskujemo 
namreč kraje, ki so vezani na preteklo in 
polpreteklo zgodovino našega naroda, in 
se poklonimo žrtvam nesmiselnih vojn. 

Franc Komac  

DU Kanal 

Razstava ročnih del 
Društva upokojencev 
Kanal 

V gostišču Križnič je ob dnevu starejših 
Društvo upokojencev Kanal pripravilo raz-
stavo ročnih del. Na razstavi poleg članov 
društva kot vsako leto sodelujejo s svojimi 
izdelki tudi učenci Osnovne šole Kanal ter 
malčki iz vrtca. Letos je na ogled postavilo 
slike svojih članov tudi Društvo upokojen-
cev Deskle. Razstava je že tradicionalna in 
nam na ogled ponuja stvaritve, ki so jih 
med letom ustvarile pridne in marljive 
roke: izdelki s čipkami, kvačkani in pleteni 
ter šivani izdelki, oblikovanje kamna, pun-
čke za UNICEF, gobleni, slike … 

Razstavljena je bila knjiga Markiči in 
Markčarji avtorice Helene Vuk – Gapčeve iz 
Markičev, ki se je udeležila otvoritve raz-
stave in povedala nekaj ganljivih besed o 
svojem življenju. Letos se je razstave ude-
ležil tudi Branko Suhadolc – predsednik 
komisije za tehnično kulturo pri ZDUS-u. V 
svojem nagovoru je poudaril pomen in 
ponovno oživljanje rokodelstva v Sloveniji 
s ciljem ohranjanja kulturne in fotografske 
dediščine in ciljem zajeziti poplavo cene-
nih izdelkov iz Vzhoda. Pomembno je 
ohranjati znanje, ki smo ga prejeli od pre-
dnikov, učiteljev, vzgojiteljev … in pred-
vsem to znanje prenašati naprej prihod-

njim generacijam. Take razstave je treba 
organizirati, da se izdelki predstavijo širši 
javnosti, in zato bi bilo pametno razmisliti 
o postavitvi stalne razstave, kjer bi bili 
izdelki na ogled več časa. 

Sam delo Društva upokojencev Kanal že 
dolgo spremlja, na tem področju je druš-
tvo zelo dejavno, o čemer pričajo tudi pre-
jete nagrade in priznanja našim članicam. 
Lahko bi celo govorili o samooskrbi, saj 
članice klekljarske sekcije med letom izde-
lajo izdelke, ki jih društvo podari zasluž-
nim posameznikom in jubilantom ob za-
ključku leta. 

Da je razstava odmevna in prepoznavna, 
sta nam dokazala tudi Milan in Pavla Pin-
tar, ki sta se na razstavo pripeljala iz Ži-
rovnice, obisk pa izkoristila tudi za ogled 
Kanala. Posebej jima je bilo všeč sodelova-
nje mladih in starejših, zlasti učiteljev in 
vzgojiteljev. Med izdelki pa je treba izpo-
staviti, da se poleg standardnih tehnik 
pletenja in kvačkanja prepletajo nove in 
stare tehnike. 

Kulturni program so pripravili učenci 
Osnovne šole Kanal in učenci harmonikar-
ske šole Hram. 

Marija Marinič  
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DU Kanal 

Srečanje jubilantov 
Društvo upokojencev Kanal in KO ZB NOV 
Kanal sta tudi letos pripravili srečanje 
jubilantov, ki je potekalo v gostišču Križ-
nič v soboto, 7. decembra. 

V letošnjem letu je dopolnilo 80 let 17 
naših članov, 85 let 15 članov, 90 let 7 čla-

nov in 95 let 2 člana. Vsi so prejeli za darilo  
brisačo in vrtnico. 

50-letnico skupnega življenja je prazno-
valo 8 parov, ki so prejeli čipko (izdelek 
naših prostovoljk), plaketo in vrtnico. 60 
let skupnega življenja so obeležili 3 pari, 
65 let 1 par in 1 par pa 70 let skupnega 
življenja. Vsi so prejeli akvarel (izdelek 
prostovoljke), plaketo in vrtnico. 
 

Za dobro voljo je bilo poskrbljeno z dru-
žabnimi igrami in glasbo. Večer je popes-
tril še obisk Miklavža s parkeljni. Ob dobri 
hrani in pijači ter prijetnem klepetu je 
večer v nabito polni hali hitro minil. 

Vsem jubilantkam in jubilantom še enkrat 
iskrene čestitke! 

Marija Marinič 

Foto: Slavko Brezavšček  

DU Anhovo Deskle 

Srečanje upokojencev 
ob zaključku leta 

Že leta se člani Društva upokojencev 
Deskle - Anhovo srečujemo na začetku 
decembra in se skupaj poveselimo. Sreča-
nje je namenjeno vsem tistim članom, ki 
so se aktivno udejstvovali na katerem koli 
področju delovanja društva. Tako so se 
zbrali športniki, udeleženci športnih iger 
upokojencev, udeleženke krožka ročnih 
del, poverjeniki, ki obiskujejo člane in po-
skrbijo, da je članarina pravočasno plača-
na, ter člani organov društva. Srečanje s 
pogostitvijo je simbolična zahvala za njiho-
vo prizadevno prostovoljno delo. 

Srečanje je potekalo v praznično okraše-
nem Medgeneracijskem centru Pri Tinci. 
Za izdelavo okraskov in novoletno okrasi-
tev prostorov so poskrbele udeleženke 
torkovih srečanja v centru. Pod njihovimi 
pridnimi rokami so nastali čudovite novo-
letne »bunke« in prijazni možički iz sto-
ržev. 

Da je bilo razpoloženje še bolj veselo, je 
poskrbela gospa Karmen Milojevič, tudi 
uspešna balinarka, ki je zaigrala na kitaro, 

pri petju pa so se ji pridružili tudi ostali 
udeleženci. 

Besedilo in fotografije: Majda Rejec 
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Da je bila odločitev pravilna in izbira 
prostovoljcev prava, dokazujejo desetlet-
nica delovanja in sedanjih 21 prostovoljk in 
prostovoljcev. Delujejo v krajevnih skup-
nosti Kanal, Lig, Ročinj - Doblar, Kambre-
ško, Levpa, Kal nad Kanalom in Avče. V 
tem času so opravili 6260 obiskov, 341 
osebam nudili 1306 različnih pomoči in 
opravili 8300 registriranih prostovoljnih 
ur. 

Ob desetletnici delovanja je projekt pre-
jel priznanje Krajevne skupnosti Kanal. V 
obeležitev te obletnice je Društvo upoko-
jencev Kanal 29. novembra organiziralo 
tradicionalno srečanje prostovoljk in pro-
stovoljcev, ki delajo v projektu Starejši za 
starejše. Vsi, ki delajo v projektu od samega 
začetka (teh je 17), so prejeli pisna prizna-
nja ZDUS za dolgoletno in požrtvovalno 
delo v tem projektu. 

Srečanja so se poleg prostovoljcev in 
vodstva društva udeležili koordinatorka 
projekta za SP Janja Polanc, predsednik 

ZDUSP Zlatko Marušič, predsednik KS 
Kanal Risto Djurić, podžupan Občine Ka-
nal Marko Bucik in tudi županja Občine 
Kanal ter koordinatorka projekta pri ZDUS 
Rožca Šonc. 

Predsednica Rožca Šonc je na kratko 
opisala 15-letno delovanje projekta na 
področju cele Slovenije. Prostovoljci s 
svojim delovanjem nesebično razdajajo 
svoj prosti čas, svoje znanje in svoje srce, 
ljudem je treba dati občutek, da niso po-
zabljeni. Projekt je pred velikimi izzivi, 
predvsem na področju tendence novega 
načina sobivanja. 

Izrazila je upanje, da bo lahko projekt 
živel tudi po letu 2023, ko poteče doseda-
nja pogodba z ministrstvom. Povzela je 
tudi pozitivne izkušnje na področju Pro-
stoferja, ki na Novomeškem deluje že 
drugo leto. Županja je povedala, da je v 
načrtu organiziranje takih brezplačnih 
prevozov za starejše tudi v naši občini. 

Vsi gostje so v svojih pozdravnih govorih 

Deset let delovanja projekta Starejši za starejše 
Projekt Starejši za starejše v Kanalu deluje že deset let. 1. septembra 2009 je tedanja 
predsednica Društva upokojencev Sonja Kralj skupaj s prvo koordinatorko projekta 
Marico Bizjak, ki je projekt vodila do konca leta 2014, ko je koordiniranje projekta pre-
pustila Vandi Vidič, postavila temeljne zasnove projekta. 

izrazili zahvalo prostovoljcem za opravlje-
no delo z željo, da tako dobro delajo tudi 
v prihodnje. Skrb za starejše je ena bis-
tvenih stvari današnje družbe. Prostovolj-
stva se ne da kupiti niti plačati, to je v 
srcu, obenem pa je zgled mladim, kako 
naj bi delali z nami, ko se tudi mi postara-
mo. 

Hvala vsem pokroviteljem, ki so omogo-
čili, da se je srečanje izvedlo. 

Marija Marinič 

Foto: Borut Jurca  
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FS Kal nad Kanalom 

Ob zaključku našega 
leta 

Zadnjo novembrsko soboto smo kalski 
folklorniki obiskali družbo Salonit Anho-
vo, kjer so nam z veseljem na stežaj odpr-
li vrata in nas popeljali na zanimiv ogled. 
Proizvodnjo cementa od pridobivanja 
surovin do izdelka so nam najprej pred-
stavili v kratkem filmu, nato pa smo si 
cementarno ogledali v živo in doživeli 
razgled tudi z izmenjevalnika toplote. 
Prisluhnili smo pogledu na delo nekoč v 
»fabriki« in predstavitvi dela danes, ko 
sodi anhovski Salonit med najsodobnejše 
cementarne v Evropi. Za strokovno in 
prijetno vodenje se Petru Korenjaku ter 
Gašperjevim, Jelki, Romanu in Silvani, 
iskreno zahvaljujemo. 

Ogled anhovskega velikana je bil tudi 
naš poklon prednikom, očetom, možem, 
bratom ... ki so tu našli kos kruha po prvi 
svetovni vojni, vsem našim članom, ple-
salcem, našim krajanom, ki so tu delali 
nekoč, in tistim, ki so tu zaposleni danes. 

Taborniki rodu Odporne želve 

Jesenovanje taborni-
kov 2019 

Kot vsako leto smo se taborniki odpravi-
li na jesenovanje. Nekateri smo prenočili 
kar od petka pa vse do nedelje. Najmlajši 
murni so nas vsi srečni obiskali le v sobo-
to. Imeli smo razne igre, seveda pa smo se 
tudi veliko novega naučili. V petek so GG-ji 
in nekateri MČ-ji imeli orientacijo po Kam-
breškem in spoznavanje znamenitosti, 
med njimi tudi Lukčeve hiše. Toplo in pri-
jazno jih je sprejela gospa Jožica, saj so 
morali v njeni hiši zakuriti ognjišče in sku-
hati večerjo zase in za vodnike. Seveda so 
morali v zameno nekaj pomagati. Pojedli 
smo večerjo, se zahvalili Jožici za težko 
pozaben večer in se poslovili. Žal smo se 
na večerni pohod do naše koče odpravili v 
dežju. Vseeno smo ostali še ves večer na-
smejani in dobre volje. Ko so se nam na-
slednji dan pridružili še drugi otroci, smo 
začeli z učenjem novih znanj in veščin. 
Najmlajši murni so se naučili nekaj novih 
vozlov in osvojili potne znake. MČ-ji so 
zakurili ogenj in na njem skuhali čaj, posta-
vili so tudi bivak iz naravnih materialov. 
Pionirske objekte pa so izdelovali GG-ji. 
Seveda smo si po zasluženih urah učenja 
in igranja privoščili okusno kosilo in večer-

jo. Nekateri so po večerji dobili nove rut-
ke. Ker se nobene stvari ne dobi kar tako, 
so morali pokazati nekaj znanja. Seveda 
so kratek test opravili vsi. Starejši GG-ji so 
si prislužili tudi našitke veščin. Po večerji 
so se od nas poslovili murni, nekateri ža-
lostnih obrazov, saj so želeli ostati. Sledil 
je kviz, ki so ga pripravili starejši GG-ji, po-
tem film in spanje. V nedeljo zjutraj smo 
se učili novih taborniških znanj in igrali 

igro napad na tabor. To obožujejo tako 
najmlajši kot tudi mi najstarejši. Pred kosi-
lom smo si izdelali posebne ščipalke za na 
rutke, po kosilu smo se žal že poslovili. 
Mislim, da smo vsi zelo uživali in se spro-
stili, zato že nestrpno pričakujemo zimo-
vanje. 

Marjeta C.  

Po ogledu smo kalski folklorniki nadaljevali druženje v bližnji Ošteriji Ložice ter veselo 
zaključili letošnje leto, nazdravili pa tudi na dobro sodelovanje in poskočne plesne kora-
ke v letu 2020. 

Darja Rijavec 

Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom  
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Želeli bi vam predstaviti zgodbo teh 
defibrilatorjev, zgodbo, ki je zelo žalostna 
in za nas tudi boleča, ampak upamo, da 
bo na koncu srečna, če bo kateri od teh 
defibrilatorjev rešil kakšno življenje. Gre 
za zgodbo ustanovitelja in dolgoletnega 
predsednika društva OZA, ki je svojo funk-
cijo opravljal do konca, dokler ga ni huda 
bolezen premagala. Vsem nam je znana 
velika želja Radivoja Veluščka, da bi druš-
tvo poskrbelo, da se v Anhovem postavi 
spomenik v opomin na vse hudo, kar je 
našim krajem in krajanom povzročil in še 
povzroča azbest. Radivoj se je že dogo-
varjal s pokrovitelji in tudi za načrt je že 
poskrbel, vendar ga je bolezen žal prehi-
tela. Kmalu se je izkazalo, da bi cena po-
stavitve spomenika bistveno presegala 
obljubljena pokroviteljska sredstva, druš-
tvo pa nima sredstev za ta namen. Tako je 

bilo, sicer s težkim srcem, na seji občin-
skega sveta in na upravnem odboru druš-
tva OZA odločeno, da se obljubljena sred-
stva namenijo za defibrilatorje. In tako 
imamo teh osem novih defibrilatorjev. 
Verjamemo, da bi tudi Radivoj ocenil, da 
je bila to prava odločitev, in bi bil zadovo-
ljen s tem, da namesto spomenika z defi-
brilatorji rešujemo življenja. 

Seveda si vsi želimo, da bi defibrilatorje 
čim manjkrat uporabljati, če pa jih je tre-
ba, moramo biti za to usposobljeni. Zato 
smo skupaj z RK iz Nove Gorice organizi-
rali usposabljanja v Ročinju, Desklah in 
Kanalu. Namenjena so bila zlasti prebival-
cem krajev, kjer so montirani novi defibri-
latorji, zato so vsa gospodinjstva v teh 
krajih dobila vabila. Usposabljanja so bila 
seveda tudi za vse druge krajane. Udele-
žba je bila povsod kar lepa, zahvaljujemo 

Novi defibrilatorji AED v naši občini 
Verjetno je že večina opazila nove defibrilatorje po več krajih v naši občini, postavljene 
v zadnjem letu. Gre za skupino defibrilatorjev, montirani so v vaseh Plave, Močila, Čol-
nica, Ajba, Doblar, Zavrh in Kanalski Vrh, poleg teh pa je bil nabavljen en prenosni AED, 
imajo ga na TIC-u in lahko služi skupinam ob različnih prireditvah. Nabavo in njihovo 
postavitev je koordiniralo Društvo obolelih zaradi azbesta, skupaj s predstavniki obči-
ne in Rdečega križa iz Nove Gorice, sredstva zanje sta namenila Občina Kanal ob Soči in 
Salonit Anhovo. 

se vsem, ki ste se nam pridružili. Na vseh 
usposabljanjih pa so bili prisotni tudi 
predstavniki donatorjev: Salonita Anhovo 
g. Peter Korenjak in Občine Kanal ob Soči 
ga. Klara Golja, g. Nejc Kumar in g. Marko 
Bucik, ki nas je seznanil, da je bil pobu-
dnik prvega defibrilatorja v naši občini, 
postavljen je na gasilskem domu v Kanalu 
in je že rešil življenje. 

Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti 
tudi tistim našim krajanom, ki ste dovolili 
postavitev tabel z defibrilatorji na svoje 
zidove ali stene svojih hiš, kjer ni bilo dru-
gih možnosti. Zahvalili bi se tudi predse-
dnikoma krajevnih skupnosti Ročinj in 
Kanal za pomoč pri organizaciji ter Hiši 
dobre volje iz Deskel. 

Za vse defibrilatorje v naši občini skrbi, 
v dogovoru z občino, prostovoljka ga. 
Romina Škodnik Melink, ki je dosegljiva 
na telefonu 041 747 035. Za kar koli v zve-
zi z defibrilatorji se lahko obrnete nanjo. 
Obvestiti jo je treba tudi, če je bil defibri-
lator v uporabi, ker mu je v tem primeru 
treba zamenjati elektrode. Zahvaljujemo 
se Romini za njeno pripravljenost poma-
gati. 

Društvo obolelih zaradi azbesta  

Kje so postavljeni defibrilatorji? 

 

 Ajba – na garaži objekta Ajba 21; 

 Čolnica – na gospodarskem objektu, 
nasproti hiše na naslovu Čolnica 7; 

 Doblar – na stavbi igrišča; 

 Kanalski Vrh - na hiši Kanalski vrh 5; 

 Močila – avtobusna postaja; 

 Plave - pri gostilni pri Mostu, ob 
oglasni deski; 

 Zavrh - na večnamenskem objektu v 
Zavrhu. 

Usposabljanje za uporabo defibrilatorja v Desklah, v čudovitih prostorih Hiše dobre volje.  

DOBLAR AJBA MOČILA 
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Slavnostni večer je bil spreden okrog 
osrednjega avtorskega dela, osebne izpo-
vedne interpretacije ljudskih balad in lju-
bezenskih pesmi, recitala O lepa moja 
Vida, ki temelji na evidentiranem ljudskem 
izročilu iz Rezije. Glasbeno podobo sta 
sooblikovala akademski pianist Zoran Škri-
njar in saksofonist Lenart Krečič. S kon-
certnega odra so se nas na različne načine 
dotikali »preja svetlobne moči ljudskega 
izročila«, univerzalnost prek glasbe, zvo-
kov, besede in gibov, avtorskih pesmi, 
zvokov kristalne posode, kamenčkov, 
ljudskih pesmi, besed in plesa. 

Ogledali smo si video filme z dokumen-
tarnim gradivom s srečanj z nosilci izročil 
iz Muzeja rezijanskih ljudi in ob recitalu 
režiserke Jasne Hribernik. 

Izvedeli smo, da so v Reziji pernahtno 
nit predli na tretji sveti večer in da veže 
spomin na staroselsko kulturo alpskih 
Slovencev. Si ogledali ljudske plese iz Re-
zije in Banjške planote predstavnikov fol-
klorne skupine Val Resia Rozajanska doli-
na iz Italije in Folklorne skupine Kal nad 
Kanalom z izvorno Na kalskem berjarju. 

Ob koncu so se na odru predstavnici 
Folklorne skupine Kal nad Kanalom, Darji 
Rijavec, pridružili Miroslav Šuligoj Bre-
mec in predstavniki Domačih pevcev iz 
Lokovca, ki jih z Ljobo Jenče povezujejo 

Iz koncerta O lepa moja Vida Ljobe Jenče  

Hvaležni za bitje večne pesmi src 
28. novembra je bil v Kulturnem domu Nova Gorica koncert O lepa moja Vida, recital z 
gosti umetnice Ljobe Jenče. Koncert slovenskih ljudskih balad, ljubezenskih pesmi in 
plesa je bil hkrati zaključno praznovanje 30. obletnice prvega koncerta v njenem kon-
certnem ciklu Pernahtna nit. 

zelo močne vezi, skupni projekti, spomni-
mo, da so nazadnje skupaj nastopali v 
Kremsu, in dolgoletna sodelovanja v Lo-
kovcu, od kjer so tudi njeni stari starši po 
mami, ter ji izkazali hvaležnost in čestitali 
ob prazniku. 

S koncertnim ciklom Pernahtna nit želi 
avtorica okrepiti moč slovenskega izroči-
la v počastitev strpnosti in kulturnega 
dialoga današnje multikulturne Evrope. 

Mojca Perkon Kofol 

Fotografiji: Kulturni dom Nova Gorica 
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Dragi Lazovski, kot član t. i. Konzorcija 
opuščenih vinogradov, je keramične izdel-
ke posvetil vinu tega neuradnega društva, 
ki združuje vinogradnike in navdušence 
vseh starosti. Njihova naravna, oranžna 
vina, pridelana iz starejših sort opuščenih 

vinogradov, bodo naslednje leto, ob stoti 
obletnici smrti generala Borojeviča (boril 
se je na soški fronti), na voljo v stekleni-
cah, ki jih je unikatno nadgradil prav 
umetnik Dragi Lazovski. 

 

Razstava v Društvu keramikov Kanal s pridihom 
martinovanja 
Razstava uporabne keramike UOU avtorja Dragija Lazovskega, odprta v Društvu kera-
mikov Kanal od 7. novembra, dopolnjuje zgodbo Konzorcija opuščenih vinogradov in 
oranžnih vin UoU. 

Cuvée malvazije in rebule (letniki 2015, 
2016 in 2017) je bil ob stoti obletnici kon-
ca soške fronte ustekleničen v pollitrske 
steklenice. Ker so vinogradi na pobočju 
Kekca, ki je bil tudi zaznamovan s soško 
fronto, je umetnina Lazovskega zaključe-
na celota: vino Uou cuvée Borojevič je s 
keramičnim pokrovom izdelek v obliki 
granate, glazirani krožniki in medaljoni z 
napisom UoU in volovsko glavo (uou v 
narečju pomeni vol) pa dodajo dodaten 
pečat pripadnosti konzorciju. 
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»Končno ga imamo! Stoletne sanje so 
uresničene! In kako je lep!« je bilo zapisano 
in izrečeno ob slavnostni otvoritvi 20. 
septembra 1959, ko je Delavski dom An-
hovo predal svojemu namenu Ivan Re-
gent, kulturnik, politik in predvsem velik 
domoljub, ki si je prizadeval utrditi kultu-
ro in rabo slovenskega jezika ob italijanski 
meji.  

Delovni kolektiv podjetja »15. septem-
ber« Tovarna cementa in salonita v Anho-
vem je prispeval vsa materialna sredstva, 
potrebna za izgradnjo tega doma. Nadvse 
veliko veselje je bilo v tistem času v Des-
klah, predvsem pa je bilo čutiti ponos ob 
tako veliki pridobitvi, ki je sicer bila tudi 
lep arhitekturni in urbani dosežek. 

Tovarna je dom dala v upravljanje ta-
kratnemu Delavsko-prosvetnemu društvu 
»SVOBODA« Deskle, ki je na redni skupšči-
ni 9. januarja 1960 sprejel resolucijo, ki je 
vsebovala tudi ugotovitve, da je društvo 
prejelo v upravljanje zelo pomemben ob-
jekt. V njej je bil izražen ponos, da imamo 
v Soški dolini najlepši dom kulture, in po-
novno je bila dana obljuba, da bo zanj 
društvo skrbelo in ga čuvalo kot svoj last-
ni dom. 

Cementarna Anhovo je za dom finanč-
no, materialno in nasploh v celoti skrbela 
vse do leta 1997, ko je prešel pod lastniš-
tvo Občine Kanal ob Soči, ki ga je s skle-
pom občinskega sveta proglasila za javno 

infrastrukturo na področju kulture in ga 
začela postopno obnavljati. 

Življenje in dogajanje v tem domu od 
odprtja nista nikoli obstala ali zamrla. 
Prag našega kulturnega doma je prestopi-
lo nešteto parov nog. In skoraj vsi, ampak 
res skoraj vsi, so se sem radi vračali in se 
še vračajo. Ta dvorana in oder sta gostila 
številne skupine – gledališke, glasbene, 
folklorne, prijazno sta sprejemala razne 
predavatelje, literarne ustvarjalce, umet-

Prireditev ob 60-letnici Kulturnega doma Deskle  

»TA DELAVSKI, TA KULTURNI DOM, TA DOM …« 

nike vseh vrst. In ne nazadnje – vrata 
doma so vedno na stežaj odprta najmlaj-
šim – tako otrokom iz obeh vrtcev kot šol 
v občini. Kulturni dom je dom – domova-
nje – Kulturnega društva Svoboda Des-
kle. Obljubo, ki jo je društvo dalo pred 60 
leti, vestno, z veseljem in s ponosom drži 
in izpolnjuje še danes. 

V petek, 22. novembra, zvečer nas je 
»slavljenec« povabil v svojo dvorano na 
praznovanje 60-letnice. Sprehodili smo 
se skozi zgodovino kulturnega doma. 
Program, v katerem so se prepletali bese-
da, ples in pesem, sta sooblikovala Pihal-
ni orkester Salonit Anhovo (dirigent Pet-
er Pavli) in Mladinski pevski zbor Osnov-
ne šole Deskle (zbor vodi Mojca Maver 
Podbersič). Za klavirsko spremljavo je 
poskrbela Alenka Hvalica, program pa so 
popestrili solisti: Aljaž Maffi, Asja Čebron, 
Lara Vončina in Mojca Stanič. V kultur-
nem domu domujejo tudi Mešani pevski 
zbor Jože Srebrnič Deskle (zborovodkinja 
Adela Jerončič), Plesna skupina Tince 

Odprtje Delavskega doma Deskle 20. septembra 1959, foto: arhiv društva 

Na ogled je bila razstava starih in zanimivih pla-
katov, dokumentov, fotografij in predmetov. 

Foto: Marko Maffi  

Foto: Veronika Kravos  
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(koreografinja Kristina Fabijan) in Likovna 
skupina Svetloba Deskle (mentor Stipe 
Hečimović). Tudi ti so s svojim nastopom 
čestitali 60-letniku. Program sta povezova-
la Karin Rutar in Jakob Murovec. V nepre-
cenljivo tehnično pomoč so nam bili Matija 
Šomen, Luka Goljevšček in Patrik Lukšič. 

Seveda pa verjetno tega čudovitega in 

brezhibno izpeljanega večera ne bi bilo, če 
nam na pomoč ne bi priskočila tudi dva 
sončka iz Osnovne šole Deskle – Mojca 
Petelin in Mojca Maver Podbersič. Prav 
zanju je v dvorani zvenela odlična Bučarje-
va pesem: To smo tisti ljudje, ki pojemo in 
plešemo. O ja, to smo tisti ljudje, ki smo s 
soncem obsijani in gledamo naprej!  

Sedanji predsednik kulturnega društva 
Klemen Stanič je domu in prazniku name-
nil krajši govor. Čestitke slavljencu pa so 
na odru izrazili županja Občine Kanal ob 
Soči Tina Gerbec, ravnateljica Osnovne 
šole Deskle Ana Košuta Skok in predstav-
nik Prosvetnega društva Soča Kanal Zma-
go Lovišček. 

Po končani prireditvi so si obiskovalci v 
stekleni dvorani lahko ogledali razstavo 
starih in zanimivih plakatov, dokumentov, 
fotografij in predmetov, ki jih v svojem 
arhivu skrbno čuva Kulturni dom Deskle. 

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in 
pokroviteljem, ki so omogočili praznova-
nje 60-letnice kulturnega doma: Skupina 
Salonit Anhovo, d. d., Občina Kanal ob 
Soči, Krajevna skupnost Anhovo-Deskle, 
Avtoprevozništvo Stanislav Grebenjak, s. 
p. Deskle, Belena, d. o. o. Pečno, Eternit, 
d. o. o. Anhovo, Vinska klet »GORIŠKA 
BRDA«, Soške elektrarne Nova Gorica, 
Gabrijelčič vzreja in predelava mesa Loži-
ce, Gostilna pri mostu Plave, Okrepčevalni-
ca z letnim vrtom »Tanja« Deskle, Pekarna 
Brumat PE Deskle, Kavarna in slaščičarna 
AURA Deskle. 

Kulturno društvo »SVOBODA« Deskle 

Foto: Veronika Kravos  

Razstava slik Pike in Katarine 
V Medgeneracijskem centru Pri Tinci je razstava slik 

amaterskih slikarjev že kar tradicionalna. Tokrat sta se 
predstavili s svojimi stvaritvami Pika Blažič, osnovnošolka 
iz Solkana, in gospa Katarina Golob, prav tako Solkanka. 

Obe se že tretje leto slikovno izobražujeta pri gospodu 
Stipetu Hacimoviću. Pika je s 13 leti najmlajša članica 
likovne skupine Svetloba iz Deskel in, glede na razstavlje-
na dela, perspektivna slikarka. 

Besedilo in fotografiji: Majda Rejec  
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Balkoni mojega kraja 
OŠ Kanal je ob tednu evropske kulturne 

dediščine v šolskih prostorih organizirala 
prireditev. V zgornji avli šole so žal maloš-
tevilni obiskovalci spremljali odprtje raz-
stave, poimenovane Balkoni mojega kra-
ja. Del razstavljenih slik so si obiskovalci 
lahko ogledali že ob koncu preteklega 
šolskega leta v parku Pečno, druge so 
nastale v letošnjem šolskem letu pri pred-
metu Likovno snovanje. Udeleženci prire-
ditve so si v učilnicah nižjih razredov ogle-
dali predstave kamišibaj – prisluhnili so 
zgodbam učencev, ki so jih pripovedovali 
ob slikah. Tematika kamišibaj je bila pove-
zana z zgodovino domačega kraja. Pro-
gram je povezovala mentorica učencev, 
učiteljica likovne vzgoje Barbara Kožlin. 

Irena Hočevar Križnič  

Dan kreativnosti 
v Goriških brdih 

V petek, 15. novembra 2019, se je 26 
učencev od 1. do 6. razreda odpravilo z 
avtobusom proti bližnjim Goriškim br-
dom na Dan kreativnosti. Spremljali sta 
nas učiteljici Barbara Kožlin in Nadja Pli-
beršek. V kraju Medana so nas pričakali 
organizatorji, društvo INTINITI in NI-
KAYA. Briške žene so nam pripravile ku-
harsko delavnico, kjer smo pripravili njo-
ke z marmelado, piškote, kruh, jabolčni 
zavitek in testenine. Seveda smo vse pri-
pravljeno tudi pojedli. Sledila je plesna 
delavnica z Urško Merljak, kjer smo se 
učili čuječnosti. Nazadnje pa smo likovno 
ustvarjali z naravnimi materiali in se hkra-
ti učili družinskih vrednot. Ob 19. smo vse 
skupaj zaključili in se zadovoljni odpravili 
proti domu. 

Kim Dugar, 7. a 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk na OŠ Kanal 

Na Osnovni šoli Kanal smo v petek, 15. 
novembra, prvo učno uro zajtrkovali. Pri-
družili smo se vsem osnovnošolcem v Slo-
veniji v projektu Tradicionalni slovenski 
zajtrk. 

Devetošolci so imeli pri izvedbi zajtrka 
najpomembnejšo vlogo. Oblečeni v pred-
pasnike in s kapami na glavi so prinesli v 
vse učilnice kruh, med, maslo, mleko in 
jabolka in zajtrk razdelili vsem učencem 
naše šole. Ob prihodu so mlajše učence 
prijazno pozdravili in jim pojasnili, zakaj je 
treba zdravo zajtrkovati in uživati lokalno 
pridelano hrano. Preden so jim zaželeli 
dober tek, so jim povedali, da povsod 
otroci nimajo dovolj hrane in je zato ne 
zametujejo. Vsi moramo imeti do nje spoš-
tljiv in kulturen odnos. Zajtrk so deveto-

šolci skupaj z mlajšimi učenci in učiteljem v 
razredu tudi zaužili. Ko so pojedli, so se 
pogovorili o pomenu zdrave in lokalno 
pridelane hrane in povedali svoje predlo-
ge, kako bi prihodnje leto projekt Tradicio-
nalni slovenski zajtrk še obogatili. 

Predstavniki šolske skupnosti so na zaj-
trk povabili ravnateljico Barbaro Kragelj 
Jerič, županjo Tino Gerbec in dobavitelje 
slovenskega zajtrka. Voditelja šolske skup-
nosti sta pozdravila vse prisotne in vodila 
razgovor, devetošolci pa so gostom pred-
stavili pomen Tradicionalnega slovenske-
ga zajtrka in jih prijazno postregli. 

V nadaljevanju pouka so učenci od 1. do 
4. razreda prisluhnili še čebelarki Darji, ki 
jim je predstavila delo čebelarjev. Predsta-
vitev je obogatila s slikovnim materialom, 
filmi in ogledom panjev ter opreme. 

Irena Hočevar Križnič 

Domač med, maslo, kruh, mleko in jabolko za zdrav začetek dneva. Foto: arhiv OŠ Kanal 
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Nacionalni mesec 
skupnega branja 

Nacionalni mesec skupnega branja je 
letos potekal drugič. Mi pa že nekaj let v 
septembru in juniju začenjamo vse ure 
slovenščine z desetminutnim branjem. 
Učenci berejo knjigo po lastni izbiri. Ko 
delo preberejo, vpišejo podatke o avtorju 
in naslovu ter zvrsti. Beremo v razredu ali 
okolici šole. Tudi sicer lahko učenci, ki 
predčasno končajo šolsko delo, posežejo 
po knjigi in v tišini berejo. Nestrpno že 
čakajo na pomlad, ko bodo zopet vsako 
uro slovenščine začeli s knjigo v rokah. 

M. P. 
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Pri prijateljih v Kanalu 
V torek, 8. oktobra, so se otroci iz sku-

pine Čebele odpeljali z avtobusom na 
obisk v Vrtec Kanal. Tam so jih otroci in 
vzgojiteljice toplo sprejeli s pozdravom in 
pesmico. Skupaj so pojedli malico in se 
nato odpravili na pohod proti parku Peč-
no. Hodili so po gozdni poti, ki je bila za 
njih nekaj novega, vendar so jo uspešno 
prehodili in prišli do cilja. Z zanimanjem 
so si ogledali park in vse, kar se je skrivalo 
v njem. Po kratkem oddihu za malico so 
se odpravili nazaj proti Kanalu, kjer jih je 
že čakal avtobus. V vrtec so se vrnili pri-
jetno utrujeni in polni novih izkušenj. 

T. P. 

Sončkov dan 
Otroci iz skupine Čebele so se v sredo, 

27. novembra, z avtobusom odpeljali v 
Novo Gorico na Sončkov dan. V telova-
dnici so se razdelili v skupine in izvajali 
različne gibalne vaje z žogo po pripravlje-
nih poligonih. Žogo so kotalili, preprije-
mali, potiskali, z žogo so preskakovali 
ovire, vozili slalom … na koncu pa jih je 
čakal met žoge na koš. Vse skupaj jim je 
popestril Lipko, ki je hodil od poligona do 
poligona in jih zabaval. Kljub deževnemu 
vremenu so preživeli eno čudovito, za-
bavno in razgibano dopoldne. 

T. P. 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk v šoli in vrtcu 

15. novembra smo tudi na naši šoli obe-
ležili slovenski tradicionalni zajtrk. Dan se 
je za učence predmetne stopnje začel 
nekaj minut pred osmo uro. Zbrali smo se 
v telovadnici, kjer smo se najprej malo 
pretegnili in z elementi joge spoznali po-
zdrav soncu. Sledil je tradicionalni zajtrk: 
maslo, med, jabolka in mleko. Ob zajtrku 
smo si ogledali krajše videoposnetke o 
pomembnosti zajtrka. Hkrati se je razvila 
tudi diskusija o pomembnosti lokalne 
predelave, koliko poudarka na lokalno 
hrano damo sami, o pomenu vsakodnev-
nega gibanja in o zdravem načinu življenja 
dandanes. Govorili smo tudi o čebelah in 
čebelarjih, ki jih je v naši okolici kar nekaj. 
Za zaključek smo se vsi skupaj zbrali v 
zgornji avli in skupaj zapeli pesem Lojzeta 
Slaka Čebelar. 

Tudi v vrtcu je bil ta dan nekoliko pose-
ben. V skupini Čebele so v mesecu no-
vembru spoznavali Slovenijo in njene zna-

menitosti. Pogovarjali so se o »večjih« in 
»manjših« praznikih, ki jih praznujemo v 
Sloveniji. Tako so prišli tudi do dneva, ko 
obeležujemo tradicionalni slovenski zaj-
trk. Nanj so se začeli pripravljati že v sre-
do. Vsi skupaj v vrtcu so spekli medenja-

ke. V četrtek so si otroci izdelali pogrinjke, 
s katerimi so si polepšali petkov zajtrk. V 
petek so poleg pogrinjkov postavili na 
mize čebele iz balonov in njihove mede-
njake. Ob prijetni glasbi in druženju so 
pozajtrkovali in se imeli lepo.  
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Navdušeni nad novim 
učnim pripomočkom 

Konec septembra je učitelje in učence 
Osnovne šole Deskle razveselila novica, 
da bo podjetje Huawei šoli podarilo dve 
tablici za uporabo aplikacije KOBI. 

Učni pripomoček, ki je v prvi vrsti na-
menjen premagovanju dislektičnih te-
žav, je za šolo izredno pomembna pri-
dobitev, saj ga za premagovanje težav 
z branjem lahko uporabljajo vsi učenci. 
Prepričani smo, da bo pristop, prilago-
jen posameznemu otroku, pripomogel 
k lažjemu in uspešnejšemu učenju bra-
nja. 

Podjetjema Huawei in Kobi se za do-
nacijo iskreno zahvaljujemo. 

Ana Košuta Skok, ravnateljica 

Anže: Vemo, da društvo nudi raznovrstno 
pomoč. Kakšno? 

Iva D.: V naši zvezi imamo programe za 
pomoč otrokom. Prvi tak program, za kate-
rega ste gotovo že slišali, je POMEŽIK SON-
CU. Sredstva zanj zbiramo po celotni Slove-
niji in potem omogočimo otrokom, da gre-
do za deset dni na počitnice na morje. Mo-
ram poudariti, da naša organizacija v vseh 
teh letih ni zavrnila nobenega otroka. Na-
slednji program je BOTRSTVO. Pri botrstvu 
gre za to, da družinam in njihovim otrokom 
omogočamo obiskovanje izvenšolskih de-
javnosti. Pri tem pogrešamo prijave sloven-
skih družin. 

Peter: Koliko je družin, ki si ne morejo pri-
voščiti šolanja, zvezkov, malice ali izletov? 

Iva D.: Glede izobraževanja – po statistiki 
smo kar visoko. Tu ne gre toliko za materi-
alno revščino, ampak bolj za socialno. Pri-
mer socialne revščine je, ko mora otrok 
zaradi okolja na poklicno šolo, da bi čim 
prej prišel do službe, do denarja. To običaj-
no ni šola, ki otroka veseli, ampak gre za 
interes staršev. In takrat obstaja velika 
možnost, da posameznik zaide na stranpo-
ti. 

Amadeja F.: Če smem pripomniti nekaj 
okoli šolske prehrane. V zadnjih letih je to 
vprašanje kar urejeno. Torej tisti, ki si plači-
la šolskih obrokov ne morejo privoščiti, 
imajo prehrano subvencionirano. 

Nikola: Ali je med takimi, ki potrebujejo 
pomoč, več domačinov ali priseljencev? 

Amadea F.: Bi rekla, da je ta procent kar 
enakomerno porazdeljen. 

Iva D.: … S tem da priseljenci lažje 
vprašajo za pomoč kot pa Slovenci. 
Te stigme Slovenci, žal, še nismo pre-
boleli. 

Nikola: Katere družine pa pogosteje 
prosijo za pomoč – enostarševske ali 
dvostarševske? 

Iva D.: V Sloveniji je veliko enostar-
ševskih družin, in prav v teh je največ 
revščine. Ampak ponavljam – ne tiste 
materialne, ko ni česa dati v usta, 
temveč je v ospredju socialna revšči-
na. Poleti prav za enostarševske dru-
žine organiziramo počitnice v Trenti. 

Amadea F.: Velikokrat se zgodi, da 
pride po pomoč slovenska družina, ki 

je v stiski. Pomagamo jim, potem pa jih kar 
ni več. Ne pridejo nikoli več. 

Peter: Ali se lahko mi, otroci, kako vključi-
mo in pomagamo svojim vrstnikom? Doslej 
smo bili zelo uspešni npr. pri zbiranju zama-
škov, šolskih potrebščin ipd. 

Iva D.: Ja, veseli smo vaše pobude za po-
moč – zbiranje zamaškov. Imamo dečka, ki 
živi v enostarševski družini. 

Amadea F.: To je Dominik. Star je sedem 
let in ima hudo obliko avtizma. Dokler je bil 
mlajši, je mama v celoti lahko skrbela zanj. 
Fant pa raste in njegove zahteve so za eno 
samo osebo prehude. Največja težava je 
komunikacija. Ta poteka pretežno preko 
slik. Mama, ki prihaja iz Ukrajine, ima po 
stanovanju polepljene urnike, ki se jih mora 
strogo držati, sicer Dominika vsako odsto-
panje vrže iz tira. V državi, od koder priha-
ja, je našla zdravnika, čigar zdravljenje fan-
tu ustreza. Srečevala naj bi se vsake tri me-
sece. In tu se seveda pojavi težava – zelo 
visoki stroški. 

Nikola: Torej – mi smo pripravljeni, da po-
magamo po svojih močeh. Zamaški so za 
Dominika. 

Anže: Hvala za pogovor in veliko uspehov 
pri vašem delu.  

Iva D.: Hvala vam za obisk in pobudo za 
pomoč Dominiku.  

Nikola Đ., Peter M., Anže Z.  

OTROCI – OTROKOM 
Obiskali smo Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, kjer sta nas sprejeli 
gospa Iva Devetak, predsednica društva, in gospa Amadea Fjoreli, vodja družinskega 
centra Trojka, kjer smo se pogovarjali o njihovem delu. 



40  

 

Aleksandru v slovo 
 »Eh, srce ti moje ljubljeno! Bodi še, vsaj še 

malo!«  (T. Pavček: Angel za srce) 
 

Človek lahko marsikaj izgubi. Če izgubi 
kaj, kar mu malo pomeni, mu je lahko žal, 
ni pa žalosten. Če pa izgubi nekaj dragoce-
nega, ga ne preveva le žalost, ampak je 
prizadet. Tako smo se počutili, ko nas je v 
petek, 16. avgusta, zgodaj zjutraj dosegla 
vest, da je Aleksander Žnidarčič izgubil 
bitko s težko boleznijo in da ga ni več med 
nami. Ostajajo in tolažijo pa nas nepozab-
ni spomini na naše skupno delovanje v 
Kulturnem društvu »SVOBODA« Deskle, ki 
se je začelo pred 41 leti. 

Z ženo Svetlano sta komaj spletla prijet-
no družinsko gnezdo v hiši ob Soči, ko so 
ga nekateri člani gospodarskega odbora, 
ki je deloval v okviru našega društva, zva-
bili medse in ga seznanili s širnimi prostori 
in skritimi kotički kulturnega doma in z 
dejavnostmi, ki so se odvijale v njem. To je 
bila ljubezen na prvi pogled in ga ni zapu-
stila do zadnjega diha. 

Res je – imamo lep, funkcionalen kultur-
ni dom, a to ni le zasluga arhitektov in 
gradbenikov. Velika zasluga gre predvsem 
Aleksandru, ki je z budnim očesom predla-
gal in spremljal številne faze prenove zu-
naj in znotraj stavbe. Kot dober gospodar 
dóma je zaznal vsak potreben poseg. In 
tako smo februarja 2001 z veseljem pre-
stopili prag prenovljene, moderno oprem-
ljene dvorane. Neizmerljiv je čas, ki ga je 
namenil drobnim, pa tudi večjim opravi-
lom, ki jih je postoril sam – s svojim zna-
njem in iznajdljivostjo, predvsem pa z veli-
ko mero ljubezni in zagnanosti. Bil je duša 
in srce doma. Vsa leta je dnevno prihajal v 
ta hram kulture in skrbel za njegovo zuna-
njo in notranjo urejenost in da je bil ob 
vsaki uri na voljo vsem, ki so želeli v njem 
ustvarjati ali pa se le razvedriti. Njegovo 
delo in zagnanost sta bila prepoznana in 
leta 2001 je prejel tudi nagrado Občine 
Kanal ob Soči. 

Kot dolgoletni podpredsednik našega 
društva je pustil vidne sledi pri vseh sekci-
jah, ki so ali še delujejo v okviru društva. Ni 
mu bilo vseeno, v kakšnih prostorih delu-
jejo pihalni orkester, godbeniška šola in 
mladinski orkester, knjižnica, mešani pev-
ski zbor, likovna skupina, gledališka skupi-
na. In ni mu bilo vseeno, v kakšne prosto-
re so prihajali gostujoče gledališke, pev-
ske in druge skupine in posamezniki. Za 
vse je vrata doma odprl na stežaj, vstopili 
so v čiste, ogrevane ali ohlajene prostore, 
odvisno od letnega časa. Gostujoči kultur-
ni ustvarjalci iz vse Slovenije in zamejstva 
so z veseljem prihajali v naš dom in ga 
zapuščali zadovoljni, polni hvale, da ima-

mo edinstven in čudovito – »do nule« – 
urejen kulturni dom in naj bomo nanj po-
nosni. Mi smo in ostajamo ponosni. Toda 
tak je predvsem po Aleksandrovi zaslugi. 

Bil je nepisani mentor mladim v Gledali-
ški skupini MAK. 23 let je oblikoval in izde-
loval scene za predstave in upravljal z vse-
mi tehničnimi pripomočki. Skupaj s Svetla-
no, ki se je izkazala kot nepogrešljiva ko-
stumografka, sta prevažala in spremljala 
mlade igralce na gostovanjih po vsej Slo-
veniji in v zamejstvu ter zanje skrbela kot 
za svoje otroke. 

Izobrazil je mlad tehnični kader, ki je bil 
kasneje v pomoč pri gledaliških predsta-
vah MAK-a in pri drugih prireditvah v do-
mu. Bil je soorganizator gledališkega 
abonmaja za odrasle in Polžkovega abon-
maja za otroke. S kakšnim čutom in odgo-
vornostjo je skupaj s sodelavci izbiral 
predstave. Letošnji Polžkov abonma še 
nosi njegovo sled. Za vedno se bodo vsi 
abonmaji, tedni kulture, revije pevskih 
zborov, srečanja folklornih skupin in drugi 
dogodki odvijali brez Aleksandra, njegove-
ga budnega očesa, zaskrbljenega obraza 
in bežnega nasmeška ob koncu uspešne-
ga dogodka. 

Na njegovo pobudo in vztrajanje je vsak 
december v naš dom zahajal dedek Mraz s 
predstavo in darili za vse otroke naše ob-
čine. Redkokdaj se je v 41 letih v kultur-
nem domu v Desklah »zgodila« prireditev, 
na kateri Aleksandra tako ali drugače ne bi 
potrebovali – četudi samo po telefonu. 
Čeprav je na zunaj deloval zadržan in na 
trenutke nedostopen, se je v njem skrivala 
izjemna človeška toplina, imel je veliko in 
odprto srce za vse člane društva in za do-
brodelnost. 

Zelo si je prizadeval, da smo uspešno 
izpeljali dobrodelno prireditev za azbest-
ne bolnike Naj se ne ponovi, sodeloval je 
tudi pri prireditvi, da smo lahko kupili in 
namestili prvi defibrilator v naši krajevni 
skupnosti. 

Za nas, ki smo ga poznali in ki smo z njim 
sobivali in delali, je bil izjemno odgovorna 
oseba. Kar je obljubil, je tudi izpolnil. Ne-
pozabni spomini, ki bodo postajali vse bolj 
dragoceni, bolj ko se bo odmikal čas. 

V življenju vsakega izmed članov društva 
je pustil neizbrisljiv pečat. Bil je velik pod-
pornik kulturnega dogajanja v kraju in bil 
je človek z veliko začetnico. Hvaležni smo 
mu za vse, kar je naredil za nas in naš des-
kljanski kulturni dom, ki letos praznuje 60 
let. Tudi to prireditev smo uspešno spravili 
pod streho. Žal brez njega. Bil je v naših 
mislih, a to ni bilo enako, kot če bi skupaj z 
nami načrtoval, se morebiti jezil in se na 
koncu z nami veselil, da nam je tudi tokrat 
uspelo. 

Aleksander, pogrešamo te in pogrešali 
te bomo. Srečko Kosovel pravi, da ni smrti 
– da je le padanje, pogrezanje v neskonč-
no modrino. Tam si zdaj ti ... 

Člani Kulturnega društva »SVOBODA« Deskle  

Na vprašanje, kaj se zgodi, ko umremo, je ne-
kdo takole odgovoril: »Tega ne vem, kar vem, 
je to, da nas bodo tisti, ki nas imajo radi, po-
grešali.« 

»Dragi Aleksander, hvala vam za vse, hvala za 
podporo, hvala za razumevanje, hvala za spod-
bude. Neizmerno vas bomo pogrešali.« 

Katarina Jerončič (MAK)  

»Aleksander je bil marsikaj, a če bi ga moral 
opisati z eno besedo – skrbnik. Zadal si je veliko 
nalog in vse je opravljal vestno in z ljubeznijo. 
Skrbel je za kulturni dom in skrbel ter odprl je 
vrata vsakemu, ki si je želel biti del tega. Vedno 
nas je podpiral in vzpodbujal, a znal ohraniti 
trezno glavo.« 

Nejc Laščak (MAK) 

»To ni pesem ali kakor koli, naj bo po tvoji volji. 
In potem bom govoril, 'an ki čš' naj odmeva 
tam. 
Kar gre na papir, ali je to verz, rima, v meni 
nemir. 
Tolaži me to, da človek zares umre, ko ime in 
spomin njegov dokončno izbriše se. 
Komaj čakam, da si dvorano, hišo spet ogle-
dam … 
… in zdaj sem tam, prva vrsta desno, prvi, dru-
gi stol ali pa skozi okno gledam navzdol … 
… Vonj ni več isti. Ob misli tudi okus oreščka ni 
enak. Zdi se mi, ali vem, da luč močneje sveti. 

Brez skrbi, brez slabe vesti, itak si še vedno 
tuki. 

In potem bomo govorili, 'an ki čš' naj odmeva 
tam v dolžini, širini, višini, globini, na glas in v 
tišini.« 

Martin Gerbec (MAK)  
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Branko že na začetku najinega pogovo-
ra poudari, da je smisel zahtevnejših, pa 
tudi krajših potovanj spoznavati druge 
prebivalce sveta v njihovem pristnem oko-
lju, odkrivati njihovo kulturo, navade, na-
čin življenja, kulinariko. 

Za potovanje ga je navdušila soproga 
Sandra. Še preden sta si ustvarila skupno 
življenje, je bila ljubiteljica popotništva, 
obiskala je Kitajsko, Bali, karibske otoke. 
Kitajsko, ki jo je obiskala leta 2003, jo 
vežejo posebni spomini – ni ji uspelo ogle-
dati siv preteklosti enega največjih in naj-
pomembnejših mest cesarske Kitajske – 
mesta Šjan (Xian). Leta 1974 so tu odkrili 
več kot 8000 glinenih vojakov, ki jih je dal 
zgraditi prvi kitajski cesar. Šjan je danes 
poznan po vsem svetu. Od leta 1987 je 
uvrščen tudi na Unescov seznam svetov-
ne dediščine. Tako sta Sandra in Branko 
leta 2006 poimenovala tudi svojega sina. 

»Že kmalu po prihodu novega družinske-
ga člana smo ugotovili, da nam družinske 
počitnice, s poležavanjem na plaži, niso po 
godu – dolgčas. Zato 'smo se našli' v aktiv-
nih počitnicah, kjer spoznavaš svet, ljudi, 
običaje in ob vrnitvi znaš ceniti, kaj imaš 
tudi doma – v Sloveniji,« pove Branko. 

Ko je bil sin mlajši, sta potovanja skrbno 
izbirala in jih prilagajala njegovi starosti. 
Obiskali so Bolgarijo, Egipt, Grčijo, prevo-
zili dalmatinsko obalo, Albanijo in Make-
donijo. Prvo pomembnejše družinsko po-

tovanje, ko je bilo Xianu šest let, je bilo na 
Islandijo, deželo nepopisnih naravnih le-
pot. In kje vse so že bili? Branko je potova-
nja strnil takole: EVROPA – bivša Jugosla-
vija, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Grči-
ja, del Italije, Švice, Monako, San Marino, 
Avstrija, Nemčija, Francija, Španija, Velika 
Britanija, Islandija, Azori. AFRIKA IN BLIŽ-
NJI VZHOD – Tunizija, Egipt, Turčija, Jor-
danija, ZAE – Abu Dabi, Dubaj, Katar 
(Doha), Sejšeli. SEVERNA IN SREDNJA 
AMERIKA – del Kanade (Ontario, Toronto, 
Niagara), zahodni del ZDA in Havaji 
(Seattle, San Francisco, Los Angeles, San 
Diego, Las Vegas, Salt Lake City z naravni-
mi parki Grand Canyon, Bryce, Zion, Yel-
lowstone), vzhodni del ZDA (New York, 
Washington, Florida (Miami, Key West), 
Mehika (Ciudad de Mexico, Jukatan). 

Težko je strniti toliko spominov, pripo-
vedi, fotografij v enem prispevku, saj bi 
bilo sleherno potovanje vredno branja. 
Ker Branko meni, da so bili leta 2016 na 
enem izmed lepših popotovanj po vzho-
dnem delu ZDA, je skušal zelo na kratko 
strniti vtise in doživetja. 

»Pot smo začeli v New Yorku. Za ogled 
mesta, 'ki nikoli ne spi', smo si vzeli kar 
nekaj dni, ogledali smo si večje znamenito-
sti, se z ladjo odpeljali po reki Hudson, si 
kupili vstopnico za muzikal na Broadwayu 
… S hitrim vlakom smo pot nadaljevali v 
Washington, predsedniško mesto, ki je 

Branko Paravan 

Za potovanja ga je navdušila žena 
Popotnik in zanimiv sogovornik iz Anhovega, ki s svojo družino ves prosti čas in razpo-
ložljiva finančna sredstva nameni za potovanja. 

pravo nasprotje New Yorka, mesto »živi« z 
ameriško administracijo, pod večer in po-
noči se umiri in izprazni. Obiskali smo sve-
tovno znano počivališče herojev Arlington, 
s pogledom na Pentagon, muzej aeronavti-
ke in letalstva … Ogled Washingtona brez 
sprehoda mimo Bele hiše in Kapitola pa bi 
bil kot obisk morja brez kopanja, smo si 
bili vsi trije edini. V nadaljevanju poti je bil 
na vrsti obisk Floride, vožnja do točke Key 
West, počitek v Miamiju, ogled Nasinega 
Kennedy Space Centra in Daytone, nato 
vrnitev v ustaljeno življenje,« zaključuje 
Branko. 

Spomine na že »prehojene poti« druži-
na skrbno ohranja v brezštevilnih albu-
mih, v zadnjem času fotoknjigah s po-
snetki in krajšimi zapisi. 

Branko in Xian sta pripravila v medge-
neracijskem centru v Desklah tri potopi-
sna predavanja in navdušila udeležence z 
enkratnimi fotografijami. Sodelujeta tudi 
z revijo Horizont. Na razpise pošilja Bran-
ko fotografije, na katerih želi ohraniti 
neokrnjen posnetek in jih zato dodatno 
ne obdeluje. Kar deset let zapored je bil 
vsaj en njegov posnetek uvrščen med 
prvih deset in objavljen v reviji, prejel pa 
je že tudi nagrado za doseženo drugo in 
tretje mesto. 

Ko srečamo zaprisežene popotnike, so 
naša najpogostejša vprašanja, katera pot 
je bila najlepša ali kaj načrtujejo v priho-
dnosti. 

Načrtov in želja je še veliko, doda moj 
sogovornik za konec – Južna Amerika, 
Azija, Avstralija, dežele severne Evrope. 
Toda kdor je veliko potoval, vam bo od-
govoril, da je sleherni kotiček sveta zani-
miv in vreden ogleda. 

Pa še veliko zanimivih doživetij v priho-
dnosti! 

Ana Valentinčič 

Brankova fotografija spomenika WTC v New Yorku je bila nagrajena v reviji Horizont. 
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Miha, čestitam ti za nedavno samostojno 
razstavo v Novi Gorici. Povej nam iz prve 
roke, v čem je ta razstava drugačna od tvo-
je prve na temo kolesarjenja. 

Hvala za čestitke. Drugačna je predvsem v 
tem, da sem uporabil nove fotografije, ki so 
bile posnete tudi na večjih tekmovanjih, kot 
je svetovni pokal v downhillu, kjer je scena 
bolj razvita, tekmovalci so boljši, pa tudi 
fotografirati je večji užitek. Z leti se je spre-
menil tudi moj pogled na fotografijo, zato 
je tudi izbor razstavljenih fotografij nekoli-
ko drugačen kot na prvi razstavi, v smislu 
izbire fotografij in pogleda na celoto. 

Kje vse so razstavljene fotografije nastale? 

Nekatere fotografije so bile posnete na 
tekmah slovenskega pokalu v downhillu; na 
Soriški planini, v Cerknem, nekatere pa tudi 
na evropskih tekmovanjih in na svetovnih 
pokalih: v Mariboru, na Lošinju, v Schlad-
mingu ... Dve fotografiji sta bili posneti tudi 
izven tekmovanj na Sveti Gori in na Mata-
jurju. 

Tvoje fotografije, tudi z drugimi tematika-
mi, nas s svojo dinamiko povežejo in nam 
ponujajo doživetje, kot da je v objektiv ujet 
sam dih prostora. Čemu pri fotografiji po-
svečaš največ časa? 

Izziv mi predstavlja iskanje tistih motivov in 
zgodb, ki me zares pritegnejo in mi nekaj 
pomenijo. Z leti se kot posameznik izpopol-
njuješ in rasteš. Največ časa po vsej verjet-
nosti posvetim izboru in obdelavi fotogra-
fij, kar v praksi predstavlja veliko ur sedenja 
za računalnikom. 

V Novi Gorici smo videli recimo fotografijo z 
zelo visoke perspektive, nastalo med kole-
sarjenjem čez kanalski most. Kako je sporo-
čilo o krajinski podobi povezano z name-
nom določene fotografije? 

Fotografija je bila posneta z vrha kanalske-
ga zvonika, na četrti etapi letošnje kolesar-
ske Dirke po Sloveniji. Vsekakor je vključe-
vanje krajine tudi namen, saj so športi, kot 
je cestno ali gorsko kolesarjenje, neposre-
dno povezani z okolico, v kateri se dogaja-
jo, za razliko od na primer dvoranskih ali 

stadionskih športov, kjer se okolica ne spre-
minja na posamezni tekmi. Slednja daje 
gledalcu občutek za prostor, v celotno 
zgodbo pa lahko v kombinaciji z bližnjimi 
posnetki in detajli vnese tudi dinamiko in 
večjo napetost. 

Prav posebne so bile tudi fotografije obrtni-
kov in umetnikov na letošnji poulični raz-
stavi v Kanalu. Imaš v načrtu še kakšno raz-
stavo s to tematiko? 

Projekt za poulično razstavo mi je bil zelo 
všeč, ker prikazuje preproste ljudi v doma-
čem kraju, obrtnike in umetnike, ki se 
ukvarjajo z različnimi ročnimi spretnostmi; 
od slikanja, rezbarjenja, pirografije, pletenja 
košar do čipkarije in še bi lahko naštevali. 
Me je kar malo presenetilo, da ima tako 
majhna občina, kot je naša, toliko posame-
znikov, ki ustvarjajo na najrazličnejše nači-
ne. Mogoče pa v prihodnosti projekt nada-
ljujem oziroma ga nadgradim. 

Kje vidiš oziroma v čem je bil pri tej razstavi 
največji izziv? 

Izziv je bil predvsem v organizaciji, saj se je 
bilo treba v relativno kratkem času dobiti z 
vsemi posamezniki in jih fotografirati, na 
različnih lokacijah, pod različnimi svetlobni-

Ob letošnjih fotografskih razstavah Mihe Skrta  

»Priložnosti je dovolj, če jih znaš videti« 
Letos je bila v septembru in oktobru v prostorih Nove KBM banke v Novi Gorici razsta-
va enaindvajsetletnega Mihe Skrta iz Levpe, ki obiskuje Naravoslovnotehniško fakulte-
to – smer grafična in medijska tehnika v Ljubljani. Miha Skrt je zaključil Srednjo šolo za 
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Razstavljal je na številnih skupinskih razstavah 
po Sloveniji in do sedaj imel tri samostojne razstave. V Novi Gorici so bile na ogled do-
kumentarne reportažne fotografije o kolesarjenju, tema, ki jo je imel tudi na svoji prvi 
razstavi pred petimi leti v Kanalu v parku Pečno. V domači občini pa je razstavljal tudi 
letos, od junija do septembra, na poulični razstavi Odtis Kanalskega, kjer so bile na 
ogled fotografije tukajšnjih obrtnikov in umetnikov. 

mi pogoji. Na koncu je bilo fotografije tre-
ba tudi barvno uskladiti in jih prilagoditi 
glede na velikost in format okvirja, v kate-
rem bodo razstavljene. Včasih tudi ne mo-
reš uporabiti vseh najboljših posameznih 
fotografij, če katera izmed teh ne sodi v 
celotno zgodbo. 

Kaj meniš o fotografiji in turizmu? 

Fotografija je univerzalen jezik, da jo pre-
bereš oziroma razumeš, kaj je na njej, ne 
potrebuješ dodatnega znanja, tako kot na 
primer pri razumevanju govorjenega jezika 
ali pisane besede. Zato se mi zdi fotografija 
kot medij v turizmu odlična za promocijo 
določenega kraja ali dejavnosti po celem 
svetu – ker jo razume vsak. Je pa tudi res, 
da so mnogokrat fotografije raznih turi-
stičnih destinacij pretirano obdelane in 
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prikazane nerealistično, z namenom, da se 
določena storitev ali destinacija lažje in 
hitreje proda. Pri tem pa smo ljudje veliko-
krat razočarani nad realnostjo. 

Kakšne so tvoje izkušnje, je dovolj možnosti 
in priložnosti za razstavljanje fotografij?  

Priložnosti mislim, da je dovolj, če jih seve-
da znaš videti in tudi izkoristiti. 

Kaj najraje fotografiraš v prostem času, 

spontano, kaj te najbolj pritegne? 

Spontano fotografiram takrat, ko sem na 
kakem potovanju, na izletu s prijatelji ali 
vsak dan, ko opazim kaj zanimivega in 
imam s sabo fotoaparat. Takrat rad obča-
sno fotografiram tudi na film, bolj za lastno 
veselje. Najraje fotografiram spontane tre-
nutke ali vsakdanje momente, sploh če je 
svetloba drugačna ali nekoliko nevsakda-
nja. 

Se še spomniš svoje prve fotografije? 

Žal ne, verjetno je bil kak »škljoc« s sestri-
nim telefonom. 

Imaš najljubšo fotografijo, ki si jo sam po-
snel? 

Težko rečem, vsaka fotografija je zgodba 
zase. Včasih me pritegne zgodba, ki se skri-
va za fotografijo, ali določeni spomini, veza-
ni na njo, včasih me pritegne vizualnost 
določene slike, v smislu barv, kompozicije 
ali svetlobe, včasih moment na fotografiji 
ali pa sam motiv na njej, lahko pa tudi nekaj 
popolnoma tretjega. Kombinacija teh ele-
mentov pa včasih pripomore k temu, da ti 
določena fotografija ostane v spominu kot 
»dobra«. Težko bi katero svojo fotografijo 
označil kot najljubšo, ker je treba biti pri 
delu samokritičen in si vedno pustiti pro-
stor za napredek. 

Nam zaupaš svoje želje za naprej? 

Želim si uspešno zaključiti študij in začeti 
razvijati samostojno kariero.  

Miha, hvala za te odgovore. Želim ti uspe-
šen študij in delovanje še naprej. 

Hvala! 

Zapisala: Mojca Perkon Kofol 

Fotografije: Miha Skrt 

Instagram @mihaskrt  

Zgled 
Velikokrat znamo v teoriji razpredati o 
pomembnosti zgleda. Kako zelo po-
membno je, da s svojimi dejanji pokaže-
mo drugim, kako želimo, da se obnašajo, 
delujejo tako v odnosu do nas kot do dru-
gih. 

Da, biti nekomu za zgled je resnično le-
po, a vendar velikokrat ostanemo le pri 
besedah. Vemo, kaj bi morali narediti, ve-
mo, kaj bi bilo prav, a na žalost nam pre-
večkrat vse dobre namere v praski spodle-
tijo. 

Dunja Uršič pa je dokaz, da kjer je prava 
želja, stvari ne ostanejo samo pri besedah. 
Opazujem jo že nekaj časa in vedno znova 
sem nad njenim početjem očarana, navdu-
šena in še kakšen pridevnik bi se našel. 
Njena umirjenost, potrpežljivost, ljubezen 
kar izžarevajo iz nje. Dunja je punca, ki me 
je s svojim odnosom do svoje kužike Mike 
naravnost prevzela. 

Spet o živalih, bodo rekli nekateri. A bis-
tvo tu ni kužika Mika, vsaj v celoti ne. Bis-
tvo leži drugje. 

Kužika Mika je precej stara pasja dama, 
ki bolj slabo sliši, vidi, se po polžje premi-
ka ... skratka ima vse tisto, kar imajo sta-

rejši ljudje. A Mika ima še nekaj, kar na 
žalost veliko starejših ljudi nima. Ob sebi 
ima ljudi, ki si vsakodnevno vzamejo čas 
zanjo, je ne preganjajo, naj pohiti, ampak ji 

dovolijo, da vse opravi skladno s svojimi 
zmožnostmi. Ni prepuščena sama sebi, 
ampak ima ob sebi ljudi, ki jo imajo radi ne 
glede na to, da ni več simpatičen, igriv 

mladiček, ampak starejša psica, 
ki potrebuje pomoč. 
Kakšni ljudje smo, koliko sočutja 
premoremo v sebi, se kaže v 
različnih segmentih, najlepše in 
najpristneje pa se pokaže v na-
šem odnosu do nemočnih. Do 
starostnikov, invalidov, živali ... 
Do vseh tistih, ki si sami ne mo-
rejo pomagati, našo pomoč pa 
potrebujejo, a je velikokrat ne 
dobijo. Zaradi pomanjkanja ča-
sa, želje ali zgolj zaradi nezmož-
nosti zavedanja, da bomo tudi 
mi enkrat v enakem položaju. 
Nemočni in potrebni pomoči. 
Prav zato naj nam bosta Dunja 
in njena skrb za Miko za zgled, 
pa tudi opomnik, da bomo, če 
nam bo sreča naklonjena, vsi mi 
enkrat Mike, in takrat lahko le 
upamo, da bo vsak izmed nas v 
svojem življenju imel čisto svojo 
Dunjo. 

Maja Gerbec  Dunja z njeno Miko 
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Danes živimo v času, ko so dobrine, vrednote, ki so jih poznali nekoč, samo še del anekdot. Del nečesa, kar je bilo, a ne obstaja več. 
Danes svoj čas, trud namenjamo hitro minljivim stvarem, odnose ocenjujemo preko družbenih omrežij, osnovnih vrednot pa skoraj-
da ne poznamo več. Živimo v času, ko je čas vse in hkrati nič. V času, ko ne veliko vlagamo vase in v odnose, ampak bolj v stvari. Prav 
zaradi kaotičnosti in v nekaterih pogledih današnjega časa brez moralnosti si je tako zelo lepo vzeti čas in poklepetati s tistimi, ki so 
živeli v drugačnih časih. Z našimi starostniki. V vse večji porasti umrljivosti v zgodnjih obdobjih življenja je dočakati devetdeset in več 
let že pravi mali čudež. In čudežem moramo nameniti prostor in čas, zato v tokratni številki občinskega glasila  Most s pomočjo Druš-
tva upokojencev Kanal prostor namenjamo štirim jubilantom, ki jim želimo, da bi jim zdravje tudi v prihodnje služilo tako, kot mora.  

V Ročinju pri Čukovih sta svoja visoka jubileja praznovala 
Bogomir – 95 let in Doroteja – 90 let. Bogomir je svoje življenje 
posvetil številkam, delu v računovodstvu, gospa pa je skrbela za 
gospodinjstvo. Danes pa se v Bogomirju prebuja pesniška duša. 
O svojem življenju nam je spregovoril v verzih. »Ročinj moja 
rojstna je vasica, kjer ob cesti stoji rumena hišica, zunaj z rožami 
okrašena, znotraj z ljubeznijo napolnjena, to gojiva jaz in moja lju-
ba žena.«  

Na začetku meseca novembra so praznovali pri Bogdani 
Gabrijelčič v Škalabonu. Skromna, a vitalna, iskriva in prijetna 
sogovornica preseneti prav vse. Življenje ji je vse prej kot priza-
našalo, zato je kritična tudi do aktualnega dogajanja doma in po 
svetu. Še vedno skrbi za kokoši in vrt, saj ji volje za delo ne 
zmanjka. V zadnjih dveh letih jo posebej razveseljuje obisk prav-
nukinje Zarje. Ob njenem prazniku smo se razšli z željo, da bi ji 
mlada harmonikarja Matija in Jaka zaigrala tudi čez pet let, ob 
100. rojstnem dnevu.  

Častitljivih 90 let je praznoval Alojz Berdon iz Ročinja. Rodil se 
je pri Lovrinovih v Močilah. Za svojo življenjsko sopotnico si je 
izbral Petrajevo Marijo iz Ukanja. V Ročinju sta si svoj dom poživila 
z dvema sinovoma, danes pa se veselita obiskov dveh vnukov in 
pravnuka. 

Slavka in Lenko sta praznovala 

Slavka Lapanja se je rodila 15. novembra 1933 na Pečinah kot 
peti otrok v bajtarski družini z 12 otroki. Osnovno šolo je obisko-
vala na Pečinah. Na šolo, ki je potekala izključno v italijanskem 
jeziku, nima lepih spominov, saj so bili učitelji neprijazni. Najhuje 
je bilo, da niso smeli uporabljati maternega jezika, ki jim je bil 
svetinja. Že kot sedemletna deklica je šla za pestrno v kilometer 
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in pol od doma oddaljeno Šentviško Goro. Ni bila le pestrna, tem-
več je morala opravljati vsa dela, tudi takšna, ki so bila za majhno 
in drobno dekletce pretežka. Po štirih letih se je vrnila domov in 
hodila na dnino k premožnejšim kmetom. 

Po poroki sta z možem kupila majhno hiško. Mož, ki je bil zapo-
slen v cementarni v Anhovem, se je vračal domov le ob koncih 
tedna. Slavka je za lažje preživetje družine, v kateri sta bila še dva 
majhna otroka, redila koze in prašičke. Konec 60. se je družina 
preselila v Anhovo. Danes pri 86 letih Slavka živi s sinom v Des-
klah. 

Lenko Breščak je 16. novembra letos dopolnil častitljivih 90 let. 
Rodil se je v Lipicah pri Kalu nad Kanalom. Ko mu je bilo pet 
tednov, sta se z mamo preselila k sorodnikom na Doblar. Oče je 
namreč zaradi fašizma in želje po boljšem življenju odšel v Franci-
jo in mali Lenko ga nikoli ni spoznal. 

Osnovno šolo je obiskoval v Ročinju. Kot otrok zavednih sloven-
skih staršev je v šoli doživljal ponižanja in trpel, ker ni smel govo-
riti slovensko. Med drugo svetovno vojno je postal član SKOJ-a, 

kjer se je združevala zavedna slovenska mladina. Bil je partizanski 
kurir in sodeloval pri zbiranju hrane in drugih potrebščin za bor-
ce. Leta 1949 je začel vajeniško dobo v elektrarni Doblar, dokon-
čal šolanje v Mariboru in postal obratni električar. Po odsluženju 
obveznega vojaškega roka je še nekaj časa delal na Doblarju, na-
to pa delo nadaljeval v Hidroelektrarni Plave in tam ostal do upo-
kojitve. Danes, ko so otroci odrasli, živi sam v Plavah. 

Zakaj pravzaprav pišemo o Slavki in Lenku skupaj? Slavka in 
Lenko sta namreč dobra prijatelja, ki se veliko družita, podpirata 
drug drugega in složno preživljata jesen svojega življenja. 

Ob njunem visokem jubileju so jima otroci pripravili nepozabno 
praznovanje, prav tako pa tudi prijatelji »pikadarji« iz Društva 
upokojencev Deskle - Anhovo, katerega člana sta že dolga leta. 

 
Še na mnoga leta vsem želijo člani Društva upokojencev Kanal in 

Društva upokojencev Anhovo - Deskle. Čestitkam pa se pridružuje 
tudi uredniški odbor občinskega glasila Most. 

Sonja Kralj, Maja Gerbec in Majda Rejec 

Svojo ustvarjalnost Tian izraža tudi dru-
gače, uživa v likovnem pouku, kjer ustvar-
ja izdelke iz različnih materialov in upo-
rablja različne tehnike. V letošnjem letu si 
je izbral tudi šolski predmet Tehnika in 
računalništvo, da bo svoje izdelke izpopol-
nil tudi s te plati in seveda pridobil nova 
znanja, ki mu bodo pomagala pri izdelavi 
tehnično bolj izpopolnjenih izdelkov, mo-
goče tudi iz drugih, zahtevnejših materia-
lov. Svoj prosti čas rad posveča raznoraz-
nim dejavnostim, med drugim igra klavir, 
trenira kajak, letos se je pridružil tudi sku-
pini, ki tekmuje za nastop v oddaji Male 
sive celice, nedvomno pa se Tian najraje 
pohvali s svojimi izdelki iz kartona. 

Petošolec je navdih za ustvarjanje 
dobil med vrstniki v šoli, iz kartona 
je najprej izdeloval razna vozila, kot 
na primer vesoljsko ladjo, podmor-
nico, helikopter in vlak, vendar je 
kmalu ugotovil, da so njegova pra-
va ljubezen letala. V letala se je 
pravzaprav zaljubil na številnih po-
tovanjih po svetu, kamor je v zad-
njih letih odpotoval s starši. Z iskri-
cami v očeh mi je razložil, da zelo 
rad potuje z letalom, še posebno 
pa ga navdušujejo letala družbe 
Emirates, ki imajo med drugim naj-
prijaznejše stevardese in najboljše 
televizijske sprejemnike. Letel je že 
v Dubaj, Singapur, London, Tajvan, 
na Maldive, Sejšele, Škotsko, Japonsko … 
in še kam, letala pa so postala in ostala 
njegov vir navdiha za izdelke iz kartona. 
Vsako letalo najprej skrbno preuči, nato 
pa ga poskuša izdelati iz kartona. Izdel-
kom dodaja tudi razne plastične elemen-
te, kot so slamice in zamaški plastenk. 
Nato pa vse skrbno pobarva z akrilnimi 
barvami in flomastri. Za lepljenje uporab-
lja silikonsko lepilo, ki zahteva previdnost 
in natančnost, me še poduči. Vsa letala pa 
opremi še s slikami, ki jih natisne, tako da 
čim bolj ustrezajo izvirniku. Za vsak izde-
lek potrebuje najmanj tri dni, a takoj ko 

Tian Kobal 

»Res si želim postati pilot!« 
Pred dnevi sem obiskala prav posebnega fanta iz Plav, ime mu je Tian Kobal. 
Med vrstniki prav zagotovo izstopa s svojo ustvarjalnostjo, saj že od prvega raz-
reda z navdušenjem ustvarja izdelke iz kartona. Tian je prijeten fant, ki zna svoje 
talente s pridom uporabljati. Je ponos staršem in mlajši sestrici, priljubljen pa je 
tudi med sošolci, ki so ga v letošnjem letu izbrali za predsednika razreda. 

Desetletni Tian Kobal s priljubljenima modeloma letal  

Airbus A380 (levo) in Boeing 777-300ER (desno). 
Foto: Tina Razboršek  

enega zaključi, že razmišlja o novem. Tre-
nutno izdeluje letališče, kamor bo lahko 
postavil svoja letala, želi si namreč, da bi 
izdelke na razstavi predstavil svojemu 
razredu. Na koncu mi še z navdušenjem 
zaupa, da si, ko odraste, neizmerno želi 
postati pilot, pilot posebnih letal, kot sta 
Airbus A380 ali Boeing 777-300ER, ki ju 
tako rad upodablja. Tian, ne dvomim o 
tvojem uspehu, le slediti moraš svojim 
sanjam, kakor te spodbujajo tudi tvoji 
starši. Pa veliko ustvarjalnih trenutkov 
tudi v prihodnje! 

Tina Razboršek  
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Kam nas pelje ta brez-
brižnost? 

Ljudje postajamo vedno bolj brezbrižni 
do narave, okolja, sočloveka, živali … 
pravzaprav do vsega, kar nas obkroža. 
Nekateri se izgovarjajo na tempo življe-
nja, ki naj bi nam to ravnodušnost nare-
koval, nekateri prelagajo krivdo na druge, 
sama pa mislim, da vseeno ta raste v nas 
od otroštva in kaže na to, kakšen odnos 
imamo ne samo do drugih, temveč tudi 
do sebe. S povzročanjem škode drugim 
in okolju pravzaprav neposredno škodu-
jemo tudi sebi in tistim, ki nam največ 
pomenijo. Vsako leto beležimo prometne 
nesreče, ki jih povzročijo vinjeni vozniki; 
koliko ljudi se počuti same in osamljene 
zaradi naše brezbrižnosti; številne živali 
so brezbrižno pobite, zastrupljene, povo-
žene; v naravi je vedno več divjih odlaga-
lišč … Ta brezbrižnost nas pelje v pogu-
bo, pelje nas v brezčutnost, sebičnost, 
sovražnost. 

In če naša brezbrižnost raste od otroš-
tva, je še toliko pomembnejše, da svojim 
otrokom kažemo dober zgled z malen-
kostmi, ki nas nič ne stanejo, pa vendar z 
njimi lahko sočloveku polepšamo dan ali 
preprosto naredimo nekaj lepega. Otro-

kom bodimo za zgled s tem, da ustavimo 
pešcu na prehodu, da ne mečemo smeti 
po tleh, da spoštujemo starejše, da ima-
mo lep odnos do živali, da na cesti po-
zdravimo neznanca, da na avtobusu nese-

bično odstopimo sedež starejšemu … 
dobrih dejanj je nešteto, prav tako razlo-
gov za konec naše brezbrižnosti. Potrudi-
mo se biti dober zgled. 

Tina Razboršek  

Naša brezbrižnost se kaže tudi v odnosu do okolja, v katerem živimo. Deskle, septembra 2019. 
Fotografija: Tina Razboršek  

Med nami je veliko starejših, ki ne zmo-
rejo več sami skrbeti zase. Po raziskavah 
jih več kot tretjina ne zmore plačati oskr-
be, ko obnemorejo. Počutijo se nepotreb-
ne, osamljene in odrinjene. Domovi za 
starejše so popolnoma zasedeni in oskrba 
v njih zelo draga. V času gospodarske 

krize so ostajala prosta mesta v domovih 
za starejše, zdaj pa čaka na vselitev v dom 
15.000 prosilcev v Sloveniji. Postajamo 
vedno starejša družba, žal velikokrat tudi 
vedno manj humana. Dokler smo zdravi, 
ne pomislimo, kako hitro se lahko življe-
nje spremeni. Gospa Rožca Šonc, vodja 

programa Starejši za 
starejše na ZDUS-u, 
koordinira dejavno-
sti programa, ki se je 
začel v Sloveniji leta 
2004. Danes pro-
gram deluje v že 136 
občinah oziroma v 
300 društvih upoko-
jencev. Prostovoljci 
sami poiščejo starej-
še, ki potrebujejo 
pomoč. Povezujejo 
se z drugimi društvi, 
npr. društvom Spo-
minčica in Beli obroč 

Starejši in mlajši za starejše 
Praznični čas, čas pričakovanj, dobrih želja in toplih stiskov rok. A žal ne za vse. Za mar-
sikoga so prav praznični dnevi najtežji in bi želeli, da čim hitreje minejo. Vračajo se spo-
mini na mlada leta, ko so praznovali v družbi svojih družin, zdaj pa so osamljeni, bolni, 
odmaknjeni … 

Slovenije. V programu Starejši za starejše 
ugotavljajo, da je veliko skritega nasilja 
do starejših in že če prostovoljci večkrat 
obiščejo žrtev nasilja ali gredo mimo hiše, 
se nasilni odnosi izboljšajo. V občini Kanal 
ob Soči je program zelo zaživel. Zelo po-
hvalno, da v naši občini tako velika skupi-
na upokojenk in upokojencev sama poi-
šče pot do potrebnih pomoči, ko ti še 
živijo v domačem okolju. Družijo se z 
osamljenimi, pomagajo pri hišnih opravi-
lih in sami ugotovijo, kaj starejši potrebu-
jejo. Na starejše se spomnijo tudi župnij-
ske Karitas, ki prirejajo srečanja zanje in 
jih pred božičnimi prazniki obiščejo na 
domu in v domovih za starejše. 

Naj pa ne bodo to samo organizacije. 
Spomnimo se na ljudi, ki živijo morda zelo 
blizu nas, a nimajo nikogar, s katerim bi si 
izmenjali praznična voščila in prijazne 
besede. Na tiste, ki so že več let v domu 
starejših in se nanje nihče več ne spomni, 
na svoje sosede, sorodnike, znance, za 
katere vemo, da jim bo toplo voščilo veli-
ko pomenilo. Nekomu bomo polepšali 
dan in s tem bo tudi za nas praznični čas 
bolj prazničen. 

Irena Hočevar Križnič  
Foto: Maja Križnič  
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Sprejem srebrnega 
reprezentanta Janija 
Kovačiča v Kanalu 

Občina Kanal ob Soči je v četrtek, 3. 
oktobra, ob 17. uri pred občinsko stavbo 
organizirala sprejem za odbojkarskega 
srebrnega reprezentanta Janija Kovačiča. 

Čestitke in srečno v Italiji, Jani!  
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Za male in velike kuharske mojstre 

Svečana večerja 
Veseli december je mesec, ki ni samo paša za oči, ampak tudi paša za naše želodčke. To 
je čas, ko si privoščimo več in bolje kot ponavadi. Za božično ali novoletno večerjo se 
še posebej radi izkažemo. A vsako leto biti izviren pri pripravi svečanega menuja je kar 
težko, zato smo vam na pomoč priskočili mi. Kot vsako leto do sedaj smo vam pripravi-
li predlog svečane večerje. 

Jedi, ki jih boste tokrat postregli, bodo zagotovo očarale vaše goste. Mi smo pripravili 
predlog in recepte, na vas pa je, da tem jedem dodate še ščepec svojega in jih tako 
naredite še okusnejše, predvsem pa nepozabne.  

Za prigrizek, ob kozarčku penečega, vam 
ponujamo nekaj drugačnega, a nič manj 
okusnega – začinjene oreške. 

Začinjeni oreški so slasten in hrustljav 
prigrizek. Kot začimbe lahko uporabimo 
tiste, ki smo jih navedli v receptu, nič pa 
ne boste zgrešili, če omenjene začimbe 
nadomestite s sezamom ali semeni črne 
kumine. Če so med vami ljubitelji bolj pe-
koče hrane, pa omenjenim začimbam do-
dajte še čili. 

Priprava: 
Pripravimo si 350 gramov mešanih neso-

ljenih oreškov, par vejic svežega rožmari-

na, 35 gramov masla, dve žlici temnega 
sladkorja, 2 žlici sladke paprike in malo 
grobe morske soli. 

Neoluščene oreščke oluščimo, rožmari-
nove vejice pa na drobno sesekljamo. V 
ponvi razpustimo maslo in rjavi sladkor. 
Pazimo, da nimamo premočnega ognja, 
saj se nam lahko sladkor prismodi. Doda-
mo rožmarin, sladko papriko, grobo mor-
sko sol in kajenski poper (za ljubitelje pi-
kantnega). Mešanico dobro premešamo 
in jo stresemo na oreške. Vse skupaj 
mešamo toliko časa, da so oreški enako-
merno prevlečeni z začimbami. Pražimo 
na šibkem ognju in ves čas mešamo, toli-
ko časa, da postanejo oreški zlato rjave 
barve in hrustljavi. Oreške nato stresemo 
na papir za peko in jih lepo razporedimo. 
Ponudimo ohlajene. 

 
Za prvo toplo predjed smo izbrali mini 

lososove pite. Za pripravo te predjedi, ki jo 
postrežemo toplo, bomo porabili nekaj 
več časa, a verjemite, da se splača. 
Recept zadostuje za pripravo štirih mini 
pit. 

Sestavine: 

 1 žlička pecilnega praška, 

 1 jajce, 

 220 gramov hladnega masla, 

 maslo in moka za modelčke, malo soli in 
žlica olja, 

 300 gramov blitve, 

 7 mladih čebulic, 

 8 stebelc kopra, 

 100 gramov kisle smetane, 

 200 gramov sladke smetane, 

 3 rumenjake, 

 1 žlica srednje pekoče dijonske gorčice, 

 2 žlici sveže stisnjenega limoninega soka, 

 sveže zmlet poper, 

 2 fileja dimljenega lososa. 

Priprava: 
Moko, pecilni prašek, jajce, maslo v ko-

ščkih in žličko soli zgnetemo v gladko 
testo. Oblikujemo ga v kepo in zavijemo v 
folijo. Testo za eno uro postavimo na 
hladno. Medtem pripravimo modelčke za 
pite, premera približno 15 centimetrov, 
jih namastimo in poprašimo z moko. 
Testo dobro pregnetemo in ga razdelimo 
na štiri dele. Vsak del testa posebej razva-
ljamo na približno pol centimetra debelo. 
Nato modelčke obložimo s testom, dno 
večkrat prebodemo z vilicami, naredimo 
pa tudi kakšen cm visok rob. 

Blitvo očistimo, zavržemo steblo in liste 
narežemo na centimeter široke trakove. 
Blitvo tri minute blanširamo v slanem 
kropu, nato jo odcedimo, na hitro ohladi-
mo z mrzlo vodo in ožamemo. Mlado 
čebulo očistimo in narežemo na kolobar-
čke. Nato v ponvi segrejemo maslo in 
žlico olja ter prepražimo čebulo. Dodamo 
ožeto blitvo, jo kratek čas dušimo in nato 
ponev odstavimo. 

Pečico segrejemo na 180˚C. Pripravimo 
še koper, ga osmukamo in na drobno 
nasekljamo. Zmešamo kislo smetano, 
sladko smetano, rumenjake, gorčico, 
limonin sok, koper in vse skupaj dobro 
premešamo. Na koncu preliv še malo 
solimo. 

Dimljenega lososa narežemo na koščke 
in jih skupaj z blitvo porazdelimo po mo-
delčkih, Čez prelijemo smetanov preliv in 
modelčke postavimo v ogreto pečico. 
Pečemo na srednjem vodilu približno 25 
minut. Mini lososove pite vzamemo iz 
pečice in jih še tople postrežemo. 

  
Za drugo toplo predjed pa smo izbrali 

juho iz belušev (mi smo izbrali juho iz be-
lušev, ki jih lahko po želji nadomestimo z 
bučkami ali artičoko). 
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Recept zadostuje za šest oseb. 
Sestavine: 

 250 gramov narezanega in olupljenega 
krompirja, 

 1,5 l zelenjavne ali kokošje jušne osnove, 

 500 gramov belušev, 

 2 strta stroka česna, 

 sesekljana sveža bazilika, 

 poper in sol, 

 30 gramov masla. 

Krompir stresemo v večjo ponev, prilije-
mo jušno osnovo in zavremo. Ponev po-
krijemo in kuhamo 20 minut, dokler se 
krompir ne zmehča. Beluše ostrgamo, 
odstranimo vse trde dele in jih narežemo 
na večje kose. Beluše in strt česen strese-
mo h krompirju in ob mešanju kuhamo še 
približno pet minut, dokler se beluši ne 
zmehčajo. Devet ali deset vršičkov belu-
šev shranimo za dekoracijo jedi. Juho nato 
zmešamo z mešalnikom, da dobimo glad-
ko zmes, in jo vlijemo nazaj v ponev in 
pogrejemo. Na koncu dodamo sesekljano 
baziliko in začinimo po okusu. Beluše za 
dekoracijo po dolžini prerežemo na polo-
vico in z njimi okrasimo juho. Po želji lahko 

dodamo tudi majhne kocke masla in takoj 
ponudimo. 

 
Če vaši gostje še niso očarani, pri glavni 

jedi zagotovo ne bodo ostali ravnodušni. 
Pripravili boste namreč marinirano svinj-
sko pečenko z ananasom. 

Recept zadostuje za osem oseb. 
Sestavine: 

 1,5 kg svinjske ledvične pečenke brez kože 
in kosti, 

 popečene rezine ananasa. 

Marinada: 

 250 ml ananasovega soka, 

 2 žlici javorjevega sirupa, 

 2 žlici sojine omake, 

 2 strta stroka česna, 

 2 žlici sesekljanega svežega 
timijana, 

 1 žlička mladega koriandra. 

Priprava: 
Najprej pripravimo marina-

do. V veliki nekovinski posodi 
zmešamo ananasov sok, 
javorjev sirup, sojino omako, 
strt česen, timijan in korian-
der. Meso položimo v mari-
nado in za osem ur postavi-
mo v hladilnik. Ledvično 
pečenko občasno obrnemo, 
da se cela prepoji z marina-
do. Meso vzamemo iz mari-
nade in ga z ravno stranjo 
navzgor položimo v manjši pekač. V sredi-
no mesa zabodemo termometer za meso, 
ga pokrijemo s folijo in eno uro pečemo v 
prej ogreti pečici na 220 ˚C. Po eni uri od-

stranimo folijo in meso prelijemo z mari-
nado. Pečenko ponovno postavimo v 
pečico in pečemo še pol ure. V tem času 
marinada potemni, in če meso prebode-
mo, iz njega priteče bister sok. Tempera-
tura mesa med pečenjem se mora dvigniti 
nad 90 ˚C. Ko preteče še pol ure, meso 
preložimo na desko za rezanje in ga pusti-
mo 10 minut počivati. Marinado odcedimo 
in odstranimo maščobo. Nato marinado 
počasi segrevamo, da se pregreje. Pečen-
ko ponudimo z marinado in popečenimi 
rezinami ananasa. Poleg pečenke se odlič-
no prileže še pečen krompir iz pečice. 

 
Namesto sladice pa tokrat večerjo zaklju-

čite s čisto svojim jajčnim likerjem. Vaši 
gostje bodo navdušeni. 

Sestavine: 

 250 gramov sladkorja v prahu, 

 1/4 vaniljevega stroka, 

 2 sveža rumenjaka, 

 2 sveži jajci, 

 100 ml 70-% alkohola (ali dobrega 70-% 
žganja), 

 2 dcl francoskega pomarančnega likerja, 

 300 gramov ohlajene smetane. 

V velik lonec damo rešeto in nanj položi-
mo odprte steklenice s širokim vratom. 
Prilijemo toliko vode, da so steklenice 
prekrite in jih kuhamo deset minut. Preku-
hane steklenice postavimo na suho krpo, 
da se odcedijo. Na takšen način si vedno 
pripravimo embalažo, da svoje izdelke 
vedno spravimo v neoporečne kozarce ali 
steklenice. 

Pa dober tek in srečno! 

Maja Gerbec  
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Za male in velike popotnike 

Nekaj destinacij za zadnji dan v letu 
Veliko od nas novo leto praznuje vsako leto bolj ali manj na istem mestu v isti zasedbi. 
Obstajajo pa tudi takšni, ki si vsako novo leto želijo praznovati nekoliko drugače ali 
vsaj vsakič na drugem mestu. Prav tem namenjamo tokratno rubriko. Za vas smo na-
mreč izbrali osem zanimivih destinacij, kjer bi lahko nepozabno vstopili v novo leto. 
Čeprav so kraji izredno zanimivi in mikavni, pa ne gre pozabiti na eno stvar. Ne glede 
na to, kje praznuješ, bistvo je, s kom praznuješ. Zato izberite pravo družbo in odidite 
sanjski novoletni destinaciji naproti. Kjer koli že boste praznovali, vam želimo, da bi 
bilo vaše praznovanje ravno tako čarobno, kot so čarobne lučke na novoletnem dreve-
scu.  

Maja Gerbec 

Dunaj (Avstrija) 

Na Dunaju se lahko udeležiš gala plesa, 
lahko pa tudi novo leto pričakaš z množi-
co na Silvesterpfadu ob kuhanem vinu in 
kandiranih jabolkih. Novoletni koncert si 
lahko ogledaš na velikem ekranu v Ratha-
usu. Na Dunaju je navada, da je treba na 
starega leta dan pojesti pujsa za srečo, 
lahko tudi takega iz marcipana. 

 

Bratislava (Slovaška) 

Bratislava je dokaj blizu, ugodna, a čudo-
vita, novoletno praznovanje pa je sprošče-
no in glasno zaradi ragelj, ki preganjajo 
negativno energijo starega leta. 

 

Berlin (Nemčija) 

Berlin je raj za prave žurerje. Tukaj se 
zbere milijon ljudi, da pričakajo novo leto 
ob pivu, kuhanem vinu in currywurstih 
(klobasice s karijem). Zabava se po polno-
či s trgov preseli v številne klube, med 

katerimi izstopa gigantski Berghain, ki 
lahko gosti 1500 ljudi in kjer zabave trajajo 
po 12 ur. Naslednji dan pa se lahko udele-
žiš tradicionalnega novoletnega teka po 
Berlinu. 

 

Edinburg (Škotska) 

V Edinburgu pričakajo novo leto z veliko 
navdušenja: z baklami, paradami, petjem 
in … skakanjem v ledeno mrzlo vodo. Zanj 
imajo tudi posebno ime – hogmanay. Ta 
velika ulična zabava traja kar štiri dni! In če 
se odločiš obiskati domačine, nikar ne 
hodi praznih rok – prvi obiskovalec v letu 
mora prinesti darilo. 
 

Sankt Peterburg (Rusija) 

Praznovanje v snežni idili – to je Sankt 
Peterburg. Čudoviti Zimski dvorec, v kate-
rem je sedaj sloviti muzej Ermitaž, je kot iz 
pravljice, kot del praznovanja pa tukaj v 
zrak izpustijo tudi na tisoče papirnatih 
lantern. 
 

Reykjavik (Islandija) 

Reykjavik ima fantastične ognjemete, ki 
jih priredijo vsi prebivalci skupaj (ne obči-
na ali mesto), tradicionalno pa se takrat 
kurijo tudi kresovi, ki zažigajo staro leto. 
Med Islandci kroži srhljiva legenda, po 
kateri naj bi se mrtvi dvignili iz grobnic na 
starega leta dan in se pomešali med ljudi. 
Islandci imajo tudi zanimivo zdravilo za 
mačka – hotdog. 

 

Valparaiso (Čile) 

Če si zabavo predstavljaš na plaži in z 
impresivnim ognjemetom, te bo očaral 
Valparaiso v Čilu. Zabava se začne že 28. 
decembra. Če se želiš pomešati med lo-
kalne prebivalce na večer starega leta, 
obleci rumeno spodnje perilo – za srečo. 

 

Bahami (Karibi) 

Na Bahamih lahko novo leto pričakaš v 
svojem hotelu, veliko bolj zanimivo pa se 
je pridružiti lokalnim prebivalcem pri nji-
hovih praznovanjih, imenovanih Junka-
noo, ki so pravzaprav nekakšne pustne 
parade, ki se prevesijo v zabavo na plaži. 
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Praznični december 2019 v Kanalu 
Turistično društvo Kanal ob Soči bo po lanskoletnem uspe-

lem prednovoletnem praznovanju na Placu v Kanalu tudi letos 
organiziralo praznovanja pod naslovom Praznični december 
2019 v Kanalu. Od četrtka, 26. decembra, do nedelje, 29. decem-
bra, in v torek, 31. decembra, se bodo zvrstile številne priredi-
tve, namenjene vsem generacijam. Posebej bo seveda poskr-
bljeno za otroke. Turističnemu društvu so se kot soorganiza-
torji tako kot lansko leto pridružili Občina Kanal ob Soči, kanal-
ski lovci, ki bodo obiskovalce gostili z lovskim golažem, kanal-
ski gasilci, krajevna 
skupnost, Društvo 
upokojencev Kanal, 
Turistično društvo 
Korada iz Deskel in 
številna druga druš-
tva v občini Kanal ob 
Soči, ki želijo s svo-
jim nastopom obo-
gatiti prednovoletno 
vzdušje. Na stojni-
cah bodo prideloval-
ci in izdelovalci po-
nujali dobrote in 
izdelke. 

Posebej veliko zanimanje je za ogled izdelave laboda iz ledu. 
Kipar Miro Rismondo bo iz ledenega bloka, težkega 130 kg, na 
prireditvenem prostoru izrezal čudovitega laboda in delo za-
ključil z ledenim labodom v plamenu. Dogodek je prava paša za 
oči in izziv fotografom. 

Letošnja novost je tudi krožni brezplačni avtobus Snežko, ki 
bo obiskovalcem na voljo od 17.00 do 21.30 na relaciji Deskle– 
–Kanal–Avče–Ročinj–Deskle. 

Organizatorji se veselijo številne udeležbe obiskovalcev iz 
bližnje in daljne okolice.  

TD Kanal ob Soči 
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Če se ozremo nazaj, smo lahko s prvim 
letom delovanja zadovoljni. Skupina je 
močna, povezana, vsestranska in vesela. 
Vedno imamo polne roke ustvarjalnega 
dela, ki nas polni z dobro voljo in občut-
kom, da še zmoremo čarati in navdihova-
ti. S tem pa krepimo tako duha kot telo. V 
odličnem vzdušju smo si vsi enaki, zaupa-
mo si in si z lahkoto povemo vse, kar nam 
leži na duši. Sproščeni smo, nasmejani in 
polni idej. Naj se sliši še tako kičasto, ima-
mo se radi in prav iz tega izhaja, da smo 
skupaj zelo zadovoljni. Vsakodnevno 
ustvarjamo, telovadimo, pojemo, po-
hajamo, beremo, skupaj obedujemo 
in se pogovarjamo. Kot družina. Se 
družimo, kar je tudi najpomembnejše. 

Veseli in ponosni smo, da so nas v 
sklopu strokovne ekskurzije obiskali 
prijatelji in prijateljice iz Centra za so-
cialno delo Posavje (Enota Krško) ter 
skupina srčnih ljudi njihove ekipe Po-
moči na domu. Poln avtobus res kra-
snih posameznikov, ki vsakodnevno 
skrbijo, da bi bilo starejšim čim lepše, 
in so se zavzeto posvetili našemu pro-
gramu Hiše dobre volje in iz Hiše do-
bre volje Deskle odnesli navdušenje v 
zameno za vednost, da postaja ljubez-
niv, družinski, pristen in topel odnos 
norma, ki je tudi njim na prvem me-
stu. Veseli smo, da smo lahko predali 
svoje izkušnje in se še enemu koncu 
Slovenije pokazali kot odličen primer 
prakse, vreden posnemanja. Iz Hiše 
dobre volje smo se nato napotili še 

v Medgeneracijski center Pri Tinci, kjer so 
nam krasne mladenke pokazale svoje iz-
delke in nas objele s svojo dobro voljo in 
ustvarjalnostjo. Najlepša hvala naši dobro-
voljki Izidori, ki se je spet pokazala kot 
izjemna asistentka in je živ dokaz, da so 
Hiše dobre volje zakon. 

Zelo veseli smo bili tudi obiska županje 
Tine Gerbec, s katero smo lahko pokram-
ljali o skupnih ciljih. V naši vedno lepši hiši 
se je zvrstila tudi cela vrsta zanimivih, po-
učnih in praktičnih predavanj in delavnic. 

Hiša dobre volje že eno leto dobre volje! 
Hiša dobre volje Deskle že eno leto srčno skrbi za dobro voljo ljudi in še naprej pušča 
odprta vrata za kogar koli, ki bi želel pri nas pridobiti kakšno informacijo, srečati svoje-
ga znanca ali prijateljico, pogledati, kako se imamo in kaj počnemo, ter še posebej za 
tiste, ki bi si radi življenje popestrili z našo družbo. Že naši krasni izdelki si zaslužijo 
svojo pozornost, da ne govorimo o ljudeh, ki vsak dan znova lepšajo mozaik našega 
skupnega vsakdana. Postanite del te naše lepe zgodbe tudi vi – dobrodošli! 

V soorganizaciji z Društvom GO – Spo-
minčica smo priredili sklop predavanj 
Spomni se me … in gostili ugledne preda-
vatelje ter z novim znanjem in izkušnjami 
oplemenitili mnogo ljudi. Tudi Center za 
krepitev zdravja nam je omogočil nekaj 
ur za naše zdravje, tako da bomo v zimo 
zakorakali okrepljeni in zagotovo zelo 

zdravi. 
Zelo pa smo bili 
veseli izleta v Pod-
četrtek, kjer smo 
skupaj s sopevci iz 
Hiše dobre volje 
Miren, Doma upo-
kojencev Nova Go-
rica in Enote Podsa-
botin v vlogi pev-
skega zbora Gori-
ška burja nastopili 
na 26. reviji pevskih 
zborov stanovalcev 
v socialnovarstvenih 
zavodih Slovenije, 
kjer smo občinstvo 
razveselili z veselim 

prepevanjem pod taktirko vrhunskega 
dirigenta Engelberta Osojnika. Naše gla-
silke so bile dodobra natrenirane, tako da 
je bil nastop v velik užitek in ponos. 
Nismo pa samo peli, saj smo tudi pogum-
no zaplesali in se nasploh zelo lepo imeli! 
Naslednjič se pridružite še vi! 

Dobrodošli k nam vsak delavnik med 7. 
in 17. uro. Lahko nam tudi pišete na cen-
ter.deskle@dung.si ali pokličete na tele-
fon 051 320 327. Veseli vas bomo!  

Tina Krog 
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Čestitka 

Pred 70. leti, 4. junija 1949, sta moja ma-
ma, tedaj Ana Kragelj, Flevtova z Doblarja, 
in moj oče, Franc Ipavec, Pintarjev iz Roči-
nja, v cerkvici na Kostanjevici nad Novo 
Gorico dahnila da. V dobrem in slabem, v 
mladosti in starosti, za vse večne čase 
skupaj ... Skupaj sta 70 let, kar je skoraj 
neverjetno za današnje čase in za današ-
nje rodove. 

Izbrusilo ju je življenje, ki ni bilo vedno 
prijazno, a kjer prevladujejo ljubezen in 
spoštljivi odnosi, se lažje obnavljajo izgub-
ljene moči, ki jih nalagajo leta, in lažje se 
previharijo viharje, ki so hočeš nočeš tudi 
del naših življenj. A prav gotovo to ne gre, 
če ni ljubezni, kajti ljubezen je gonilna sila 
vsega in seveda še potrpežljivosti ... 

In prav zaradi ljubezni zmoreta prema-
govati vse ovire na svoji poti. Seveda jima 
zdaj, ko sta že zelo v letih, pri tem poma-
gamo vsi bližnji. 

Tako je. In vsak dan znova se veselita 
življenja in sonca, ki naj še dolgo sije na 
njuno domačijo, in pesmi, ki jim še vedno 
rada prisluhneta. 

Na domačiji moje mame so že od nekdaj 
radi peli. Pesem je bila že od samega za-
četka bistven del njunega življenja, kajti že 
spomladi leta 1949 je Franc s svojim lepim 
tenorjem pel Ani podoknice. Zagotovo je 
ena redkih, ki je to doživela. 

V zakonu sva se jima rodila dva otroka. 
Življenje pa ju je vodilo s Primorske na 
Gorenjsko in zopet na Primorsko do Pira-
na. V Piranu je oče v stolnici in v cerkvi 
svetega Frančiška pel v zboru in solo. 
Ljudje so se ozirali proti koru misleč, da 
poje kak znan operni pevec. 

Z leti se je 
njuna družina 
še povečala. Tako imata zdaj enega vnu-
ka, tri vnukinje in štiri pravnukinje, enega 
vnuka pa sta pred leti žal pokopala. 

Po upokojitvi sta se vrnila na domačijo 
moje mame, v čudovito vasico Doblar ob 
Soči, kjer živijo prijazni in srčni ljudje. Ti so 
jima 3. junija pripravili »prton« z napisom 
Z LJUBEZNIJO – ZA VEDNO. 

Naslednji dan, 4. junija, ju je na domu 
obiskala tudi županja iz Kanala, gospa 
Tina Gerbec. 8. junija pa sta obnovila za-
krament v isti cerkvici na Kostanjevici nad 
Novo Gorico. Pater Niko Žvokelj je vodil 

čudovit obred, somaševal pa je ročinjski 
župnik Jože Mikuš. Obred in vzdušje v 
cerkvi sta bila prežeta z besedami o lju-
bezni, veri in spoštovanju, kar je prisot-
ne zelo ganilo, saj živimo danes v zelo 
čudnem času, kjer le malokomu vredno-
te kaj pomenijo. 

Res se velja zamisliti, da življenje ni 
vedno lahko, a se da vse premagati. Ta 
obletnica je tako pustila sledi, ki se jih 
bomo vedno spominjali. 

Andreja Ipavec  

Ana in Franc Ipavec 
V času, ko se ljudje merijo po tem, kaj imajo, in ne po 
tem, kakšni so, ko so odnosi le še ena izmed stvari, ki v 
naše življenje pride in gre, ko se ljubezen meri skozi števi-
lo »všečkov« na družbenih omrežjih ... v tem času je najti 
par, ki ima za seboj 70 let skupnega življenja, prava red-
kost. 

Svojih častitljivih in občudovanja vrednih 70 let skupnega 
življenja sta proslavila v mesecu juniju tega leta, mi pa jima 
prostor v občinskem glasilu Most namenjamo sedaj, saj je 
njuna obletnica ravno tako praznična in čarobna, kot je 
mesec december. 

Ob njunem svečanem dogodku jima je par besed posve-
tila njuna hčerka Andrejka. Preden ji prepustimo besedo, 
pa samo še to: »Draga Ana in Franc, naj ljubezen in medse-
bojno spoštovanje, ki vladata med vama že 70 let, nikoli ne 
zamreta. Naj bosta zdravje in ljubezen tudi v prihodnje vaji-
na zvesta sopotnika.« 

Uredniški odbor glasila Most 
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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 

Eva Jerkič, Levpa. 
Čestitamo! 
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Poleg tradicionalne poroke, ki je med 
mladimi še vedno zelo priljubljena, pa 
prihajajo v zadnjem času vse bolj v 
ospredje posebne, eksotične poroke v 
daljnih deželah, kamor se v večini prime-
rov zaročenca odpravita kar sama. Tako 
sta storila tudi naša sokrajana, Tjaša, ta-
krat še Drešček, in Luka Krivec, ki sta se 
odločila poročni obred in s tem sklenitev 
zakonske zveze uresničiti v tropskih kra-
jih ob obali Afrike v jugozahodnem Indij-
skem oceanu, na otoku Mauritius: preču-
dovitem, vedno zelenem otoku s peščeni-
mi plažami in kristalno čistim morjem. 

Zaupala sta mi nekaj podrobnosti sanj-
ske poroke, kot sta si jo zamislila le onad-
va. Poroko sta izpeljala s pomočjo agenci-
je, ki jima je praktično uredila vse potreb-
no za odhod, bivanje in prihod nazaj v 
Slovenijo. Uradne dokumente o sklenitvi 
zveze, fotografa in vizažista so jima prav 
tako priskrbeli, pravzaprav so jima za 
sam uradni del obreda priskrbeli tudi pri-

či. S spomini, prepredenimi s čustvi, mi 
povesta: »Najin dan je bil nepozaben in 
spontan, saj sva se samemu dogajanju 
popolnoma prepustila in uživala v trenut-
kih sreče. Vse pohvale gredo najini poročni 
koordinatorki izbrane poročne agencije, ki 
je ustregla vsaki najini želji.« Zaupata mi 
tudi, da se je bilo treba glede poroke od-
ločiti kar dobro leto poprej, saj je zanima-
nje za tovrstne poroke trenutno v pora-
stu. Poročila sta se 7. maja letos, ko je na 
Mauritiusu, pravita mu majhen afriški 
otoček sredi Indijskega ocena, najlepše. 
Svojo izkušnjo mladoporočenca danes 
opisujeta kot neponovljivo čarobno iz-
kušnjo v intimnem krogu, brez stresa in 
skrbi, na majhnem otoku med srčnimi 
ljudmi in jo priporočata vsakomur, ki si 
želi nekoliko bolj posebne poročne izkuš-
nje. 

In ker poroka ni poroka brez domačih 
običajev, so jima po prihodu domov naj-
prej pripravili »prton«, za družino in ožje 

Presenetila sta s poroko na Mauritiusu 
Čeprav se danes vedno manj parov odloča za poroko, je doživeta sanjska poroka zago-
tovo eden najlepših spominov, ki nas s partnerjem povezuje celo življenje. In čeprav se 
morata za poroko vedno strinjati dva, smo ženske tiste, ki sanjarimo o razkošni in po-
roki in do potankosti organiziranem slavju. In prav je, da po svoje ohranjamo tradicijo 
in jo s tem prenašamo naprej na svoje zanamce. 

prijatelje pa sta kasneje izpeljala še pravo 
poročno veselico. Tako sta dodobra obe-
ležila začetek svoje skupne življenjske 
poti. Želim jima, da bi bila njuna ljubezen 
večna, tako kot bo spomin na trenutek, 
ko sta si več kot osem tisoč kilometrov 
zračne linije od doma izmenjala prstana. 

Tina Razboršek 

Tjaša in Luka Krivec, foto: osebni arhiv 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 60: praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme 
Darko Markič iz Liga. Čestitamo!  
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