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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, Petra Paravan, Ana Valentinčič 

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

Oblikovanje in grafični prelom: 
Erik Pregelj 

Fotografija na naslovnici: 
Damijan Simčič (ZOSO photography) 

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

E- pošta: mostkanal@gmail.com 

Tisk: Grafika Soča 
Naklada: 2500 izvodov 

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

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

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

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

cela stran (190 x 270 mm) 

1/2 strani (190 x 135 mm) 

1/4 strani (95 x 135 mm) 

1/8 strani (95 x 70 mm) 

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne 
križanke 

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

Uredništvo 

K ako hitro čas beži. Še nedolgo 

nazaj smo se pripravljali na praznovanje 

novega leta, sedaj pa že izbiramo pust-

ne kostume, razmišljamo, kako bomo 

razveselili svojega ljubljenega ali ljublje-

no na dan zaljubljencev ... Ja, čas resnič-

no hitro beži, zato moramo izkoristiti 

vsak dan posebej, ker vrne se ne nobe-

den. 

Druga polovica leta 2018 nam je poleg že običajnih stvari postregla še z ne-

čim, in sicer z lokalnimi volitvami, ki so v naše kraje prinesle novo svežino. 

Po letih moškega županovanja je tokrat na mesto župana stopila ženska. 

Novi prijemi, novi pogledi so za delovanje naše občine zagotovo dobrodo-

šli, a zavedati se moramo nečesa – samo sprememba na mestu župana še 

nič ne pomeni. Če si želimo sprememb, moramo najprej začeti pri sebi in 

šele potem to zahtevati od drugih. V naši občini se ne bo nič spremenilo,  

če ne bomo stopili skupaj, prešli razne zamere, kupčkanja, ideologije …     

si zastavili skupnih ciljev in si jih tudi skupaj prizadevali uresničiti. 

Bodimo kritični, a obenem konstruktivni. Namesto metanja polen pod no-

ge pa si podajmo roko. Vsaj poskusimo, morda pa se izkaže za dobro. Pre-

živite lep preostanek zime in veselih misli zakorakajte v čudovito pomlad.  

Maja Gerbec 
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GREGA VELUŠČEK  

1. Odločitev za kandidiranje izvira, tako kot 
verjetno pri večini svetnikov, deloma iz 
nagovarjanja prijateljev in znancev ter 
predvsem iz občutka, da lahko nekaj pripo-
morem k boljšemu upravljanju lokalne 
skupnosti in s tem k njenemu razvoju.  

2. Menim, da bi glede slabosti morali gleda-
ti predvsem na način, kako bi nekaj, kar 
danes vidimo kot slabost, obrnili v svojo 
prednost. Na primer, res je, da nimamo 
obrtne cone, ampak če jo uredimo, imamo 
možnost, da v njo privabimo dejavnosti, ki 
bodo naša prednost tudi v prihodnosti. 
Podobno je pri turizmu, kjer imamo nekaj 
prireditev, ki pritegnejo obiskovalce, nima-
mo pa neke stalne ponudbe, in podobno je 
tudi na drugih področjih. Ne dvomim, če 
bo občinska oblast na čelu z županjo vede-
la, kam in kako zapeljati to občino, da se 
bodo tudi nekateri občani in občanke opo-
gumili za pot v podjetništvo, obrtništvo, 
turizem, kmetijstvo itd. 
Nikakor pa ne smemo v želji po izboljšanju 
pozabiti na prednosti, ki jih že imamo, ker 
to bi nam znalo v prihodnje povzročati 
težave. Ob sami legi, raznolikosti krajine, 
okolja, arhitekture, še vedno prisotne neke 
lokalne pristnosti itd. bi kljub vsemu kot 
veliko prednost izpostavil razvito društve-

Svetniki in svetnice Občine Kanal ob Soči 
Konec leta 2018 nam je poleg vsega običajnega prinesel tudi lokalne volitve, kjer smo 
občani in občanke za obdobje štirih let izvolili novo županjo in šestnajst svetnikov in 
eno svetnico, ki sestavljajo Občinski svet Občine Kanal ob Soči.  

Koga smo izvolili, je pomembno, saj je 
poleg županje prav teh sedemnajst svetni-
kov in svetnic odgovornih za sprejemanje, 
uresničevanje, napredek občine, v kateri 
živimo. Oni so tisti, ki sprejemajo odloči-
tve, ki so tako ali drugače povezane s ka-
kovostjo bivanja v občini, v kateri živimo. 
Ravno zato smo se odločili, da jih v tej in 
prihodnji številki občinskega glasila Most 
pobliže predstavimo in skozi njihove oči 
vidimo, zakaj se bodo zavzemali naslednja 
štiri leta. Vsem smo zastavili ista vpraša-
nja: 

1. Zakaj ste se odločili kandidirati za svetni-
ka v Občinski svet Občine Kanal ob Soči? 

2. Kje vidite prednosti in slabosti naše obči-
ne? 

3. Za kaj se boste kot predstavnik občanov 
in občank v občini zavzemali in kaj bo 
vaša primarna naloga? 

4. Kako vas lahko občani kontaktirajo in 
tako zaupajo stvari, ki bi morale biti na 
sejah občinskega sveta izpostavljene? 

Zaprosili smo jih tudi za njihov kontakt, 
tako da boste vedeli, na koga se obrniti, 
ko vas bo kaj pestilo v zvezi z občino, biva-
njem v njej …  

Kot rečeno, Občinski svet Občine Kanal 
ob Soči za obdobje naslednjih štirih let 
sestavlja šestnajst svetnikov in ena svetni-
ca, med njimi so:  

Risto Djurić, Lara Lovišček, Vladimir 
Kolmančič, Simon Prinčič, Andrej Valen-
tinčič, Grega Velušček, Marko Bucik, Jože 
Valentinčič, Aleksander Štrukelj, Simeon 
Kodelja, Jože Valentinčič (Deskle), Miha 
Čargo, Peter Nanut, Bruno Colavini, Ivan 
Križnič, Matjaž Berlot in David Bavdaž.  

V tej številki se vam predstavljajo: Risto 
Djurić, Simon Prinčič, Grega Velušček, 
Aleksander Štrukelj, Jože Valentinčič 
(Deskle), Miha Čargo, Peter Nanut, Bruno 
Colavini, Jože Valentinčič (Lig) in Ivan Križ-
nič.  

 

Maja Gerbec 

Spoštovani, 

lokalne volitve so že daleč za nami, pred nami je novo leto, ki se že počasi preveša v 
pomlad. V občino Kanal ob Soči je prineslo spremembo vodstva in veliko nove 
energije za naprej. V času volilne kampanje so bile dane številne obljube, tudi sama 
sem jih nekaj dala, in zdaj je čas, da se začnejo uresničevati.  

Svoje delo na občini sem uradno nastopila z 21. januarjem in v tem kratkem času 
sem začela delati v smeri zadanega programa. Med prvimi aktivnostmi je bilo sre-
čanje z vsemi predsedniki krajevnih skupnosti, s katerimi smo se sestali na spoz-
navnem sestanku, skupaj pregledali plane po posameznih krajevnih skupnostih ter 
izvedljive načrte. Občinski svetniki so soglasno potrdili ustanovitev ločenih odbo-
rov za gospodarstvo in prostorsko planiranje ter odbora za okolje, prostor in var-
stvo okolja. Sama sem se udeležila številnih prireditev in dogodkov v občini ter 
vzpostavila sodelovanje tako z župani šestih goriških občin kot tudi z župani Zgor-
njega Posočja. Z vsemi načrtujemo kar nekaj skupnih aktivnosti. Nov občinski svet 
se bo kmalu srečal s potrjevanjem proračuna za leto 2019, ki bo zaradi poznih lokal-
nih volitev predvidoma sprejet na začetku aprila. Sprejet proračun bo osnova za 
objavo prepotrebnih javnih razpisov za društva in ustanove ter seveda za izvedbo 
predhodno načrtovanih investicij ter pripravo načrtov za naprej.  

Spremembe na ravni občinske oblasti so samo en del življenja in razvoja lokalne 
skupnosti. Pri njenem razvoju obstajajo tudi stalnice, ki pomembno vplivajo na 
pestrost in kakovost življenja na njenem območju. Občina Kanal ob Soči je polna 
uspešnih posameznikov, organizacij, društev, podjetij, predstavnikov krajevnih 
skupnosti, prostovoljcev …, ki njeno ime prenašajo preko njenih meja. Ljudje in 
njihova miselnost so gonilo razvoja. Zato so nujno potrebna povezovanje vseh, 
usklajevanje in iskanje smiselnih rešitev za to, da bosta življenje in delo na območju 
občine Kanal ob Soči čim boljši. Sama si bom prizadevala za to, da bomo vsi novi 
»predstavniki ljudstva« razmišljali in delovali v tej smeri. 

Tina Gerbec, županja  
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no dejavnost, ki ob tem, da prostovoljno 
opravlja funkcije, ki jih drugje opravljajo 
zavodi, predstavlja tudi velik človeški po-
tencial, ki lahko pripomore k napredku.  

3. Bistvo svetniške funkcije je odločanje, 
zato je primarna naloga vsakega svetnika, 
da se o obravnavanih zadevah pozanima, o 
njih pouči in izoblikuje svoje mnenje, na 
podlagi katerega glasuje. 
Velika težava naše občine je, da se število 
prebivalstva manjša, da se marsikdo odseli, 
ker vidi drugje več priložnosti. Menim, da bi 
morala biti glavna skrb vsakega svetnika, 
da se ta trend vsaj ustavi, še toliko bolje bi 
bilo, če se obrne. Vemo, da je problem po-
manjkanje delovnih mest za različne stop-
nje izobrazbe, pomanjkanje stanovanj, 
možnosti gradnje, ponekod infrastruktura 
itd. To so teme, o katerih bi se morali pogo-
varjati in o njih odločati. Nekatere od teh 
težav so tudi težave naše okolice oziroma 
regije in jih bomo sami težko rešili, zato 
nekaj upov polagam tudi v novo županjo, 
da bo znala druge župane prepričati o skup-
nem nastopu na področjih, kjer je to po-
trebno, predvsem v odnosu do države. 
Svetniki, županja, podžupana in celotna 
občinska uprava se moramo namreč zave-
dati, da če se ljudje odseljujejo, mi delamo 
slabo.  

4. Občani naj pri svojih problemih, vpraša-
njih in predlogih ocenijo, kako bi jih najhi-
treje rešili oziroma dobili odgovore na svoja 
vprašanja in predloge. Včasih je bolje in 
hitreje, da se obrnejo na predsednike kra-
jevnih skupnosti ali županjo oziroma enega 
od podžupanov. Če ocenijo, da je zanje naj-
ustrezneje, pa naj se obrnejo na enega od 
svetnikov. Mene lahko kontaktirajo prek 
spletne pošte veluscek.grega@gmail.com.  

ALEKSANDER ŠTRUKELJ  

1. Za kandidaturo v občinski svet sem se 
odločil, ker vidim, da predvsem na podeže-
lju globoko tonemo. Vedno več je zapušče-
nih hiš in prebivalstvo se stara, kar posle-
dično povzroča opuščanje kmetijstva in s 
tem zaraščanje prelepe pokrajine. Poleg 
tega sem predsednik ŠKT društva Levpa in 
tako člani društva kot krajani pričakujejo 
od mene, da spodbujam aktivnosti, ki pri-
pomorejo k prepoznavnosti naše KS Levpa.  

2. Prednosti v naši občini so v tem, da ima-
mo zelo lepo pokrajino, ki bi jo lahko s skrb-
nejšo obdelavo usmerili v razvoj turizma. 
Slabosti so pa v tem, da se je precej let po-
deželje prepuščalo sebi na milost in nemi-
lost, brez spodbujanja in nudenja prebival-
cem neke vizije k razvoju. Sem spada še 
zelo slaba ali pa sploh še neurejena osnovna 
infrastruktura.  

3. Zavzemal se bom za projekte, ki bi spod-
bujali oživljanje kmetijstva in s tem imeli 
večjo možnost samooskrbe s kakovostno 
prehrano. S tem bi lahko postopoma oživ-
ljali turizem in omogočali zaposlitve na po-
deželju. V občini imamo zelo velik industrij-
ski kompleks v Anhovem, predvsem v proiz-
vodnji cementa, kjer se vedno več izkorišča-
jo sekundarni energenti za kurjavo. Pri tej 
kurjavi je treba vzpostaviti nek stalen nad-
zor s strani občine in na račun kurjave, ki ne 
bi obremenjevala preveč okolja, tudi iztržiti 
neka sredstva, ki bi omogočala hitrejši raz-
voj občine. 
Za svojo primarno nalogo sem si zadal, da 
se v času trajanja mandata dokončno uredi-
jo apartmaji na večnamenskem objektu 
Levpa in vzpostavi delovanje agrarne skup-
nosti Levpa.  

4. Jaz mislim, da je moja tel. št. 041 637 306 
vsem krajanom in širše dobro poznana, 
prav tako e-naslov k.s.levpa@gmail.com, in 
vedno se trudim, da na vsak poziv pristo-
pim k urejanju zadev, predvsem se vestno 
odzovem na klic ostarelih krajanov, ki po-
trebujejo neko pomoč ali nasvet.  

RISTO DJURIĆ  

1. V delo lokalne skupnosti sem vpet skoraj 
40 let, ker sem začel svoje aktivnosti v Turi-
stičnem društvu Kanal, potem v krajevni 
skupnosti in pred 13 leti sem bil prvič izvo-
ljen v občinski svet. Tokrat je to moj tretji 
mandat.  

Zakaj ta odločitev? Ponudbo sem dobil od 
stranke, ki se je takrat imenovala Združena 
lista socialnih demokratov, danes Socialni 
demokrati. Do takrat nisem bil član nobene 
stranke in po izvolitvi v občinski svet sem se 
odločil za vstop v stranko, zame moderno 
socialdemokratsko stranko, katere občin-
ske organizacije sem danes predsednik .  

S svojimi izkušnjami sem bil prepričan, da 
lahko veliko prispevam k razvoju lokalne 
skupnosti. Žal zaradi avtokratskega vode-
nja občine dosedanjega župana to največ-
krat ni bilo mogoče, ampak sem ponosen 
na dejstvo, da mi je dotedanje rivalstvo 
deskljanskih in kanalskih svetnikov uspelo 
usmeriti v dejstvo, da je naša naloga delati 
v dobrobit vseh občanov naše občine.  

2. Naša občina ima glede na lego in bližino 
avtoceste veliko potencialov, za razvoj 
gospodarstva, ki jih žal dosedanji župani 
niso znali izkoristiti. Potem je tukaj meja s 
sosednjo Italijo, občinami Brda, Tolmin in 
Nova Gorica, ki ponuja neverjetne razvojne 
možnosti za turizem, ki niso izkoriščene. 
Pričakujem, da bomo z izvolitvijo nove žu-
panje začeli z uresničitvijo vseh teh danosti 

in svojo občino popeljali v boljši jutri.  

3. Kot predstavnik svojih volivcev v občin-
skem svetu se že vrsto let zavzemam za 
enakomeren razvoj vseh delov naše občine 
in preboj v gospodarsko in turistično razvi-
te občine. Prepričan sem, da bo novo vod-
stvo opravičilo pričakovanja in izpolnilo 
dane obljube. Tukaj so namen vzpostavitev 
obrtne cone in razvoj malega gospodarstva 
ter vlaganja v razvoj turizma.  

4. Ker sem v tem mandatu tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Kanal, me občani vedno 
lahko kontaktirajo na tel. št. 051 311 128 ali 
preko e-pošte risto54@gmail.com.  

JOŽE VALENTINČIČ (Deskle)  

1. Že dolga leta delam v krajevni skupnosti. 
Tri prejšnje mandate sem nastopal kot pod-
predsednik, sedanji mandat pa kot predse-
dnik Sveta Krajevne skupnosti Anhovo - 
Deskle in član Občinskega sveta Občine 
Kanal. Lahko priznam, da naše kraje po-
znam kot svoj žep, prav tako vse težave in 
potrebe ljudi, ki tu živijo. To vse me je 
vzpodbudilo, da sem se odločil za kandida-
turo v tem mandatu. K temu me je vzpod-
bujalo tudi večje število krajanov, ki verja-
mejo v moje delo.  

2. Prednosti naše občine so v njeni zelo lepi 
poziciji, ki jo ima v Soški dolini, njenih lju-
deh, ki so vesele narave in si želijo napred-
ka.  

3. Vidim, da ima občina zaradi svoje lege 
velike možnosti razvoja turizma in gospo-
darstva. Za ta razvoj si bom odločno priza-
deval in upam, da bodo ti napori pripomo-
gli k boljšemu življenju v občini, za našo 
mladino in vse druge občane.  

4. Vsa leta sem stalno prisoten v Desklah, 
bodisi na dogodkih društev bodisi sem v 
pisarni krajevne skupnosti vsak torek v me-
secu. Ljudje me lahko pokličejo na že skoraj 
vsem znano številko 051 691 914.  

JOŽE VALENTINČIČ (Lig)  

1. Ker lahko z znanjem in izkušnjami pripo-
morem k še boljšemu razvoju občine.  

2. Imamo zdravo in neokrnjeno naravo z 
bogatimi naravnimi znamenitostmi in kul-
turno dediščino. Vse to pa premalo tržimo 
in promoviramo.  

3. Za boljšo kakovost bivanja, zdravo okolje 
in enakovreden razvoj okolice.  

4. Zahvaljujem se vsem volivkam in voliv-
cem za izkazano zaupanje.  

Kontaktna številka: 051 603 305, e-naslov: 
valentincic.joze@gmail.com.  
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SIMON PRINČIČ  

1. Za kandidaturo sem se odločil, ker imam 
te kraje rad, tukaj sem se rodil. Mislim, da 
lahko z izkušnjami, ki sem jih pridobil v zad-
njih dveh mandatih kot predsednik KS 
Ročinj - Doblar, pripomorem pri delovanju 
in razvoju občine Kanal ob Soči. Menim, da 
je treba prisluhniti različnim mnenjem in v 
večji meri upoštevati krajevne skupnosti, ki 
vsaka posebej najbolje poznajo svoje potre-
be in priložnosti.  

2. Prednosti naše občine vidim v idealnih 
pogojih za razvoj turizma, saj imamo na 
svojem območju nešteto naravnih lepot, ki 
so za zdaj še neizkoriščene, slabosti 
pa predvsem v upadanju števila prebival-
cev.  

3. Zame nobeno področje delovanja občine 
ni posebej favorizirano, prav tako se mi 
nobeno ne zdi nepomembno. Vsa področja 
imajo svoje specifike in v odvisnosti od po-
treb in teže problemov se včasih daje več 
poudarka enemu, drugič drugemu. Zavze-
mal se bom za enakomeren razvoj občine.  

4. Občani me lahko kontaktirajo kar na uli-
ci, me pocukajo za rokav ali me pokličejo na 
telefon KS Ročinj - Doblar (051 665 678).  

PETER NANUT  

1. Glede na to, da sem že dalj časa z zanima-
njem spremljal različne tematike v povezavi 
z našo občino in občinskim svetom ter si 
želel biti del te razprave tudi sam, sem po-

vabilo prejšnjega župana Andreja Maffija h 
kandidaturi za v občinski svet sprejel z vese-
ljem in v upanju, da mi bo to s pomočjo 
volivcev tudi uspelo. Danes sem jim za to 
priložnost zares hvaležen!  

2. Naša občina in še posebno moj kraj Kanal 
ima zelo dobro osnovo za razvijanje, napre-
dovanje po urejenosti in razvoju na več po-
dročjih, najbolj pa v neizkoriščenem narav-
nem potencialu in lepotah ob reki Soči, 
česar v veliki meri ne vidimo, kar premalo 
cenimo in v celoti ne izkoristimo. Kot šibko 
točko vidim, da ob številčnih krajih nekate-
ra gospodinjstva danes še niso komunalno 
ali vodooskrbno urejena, kar je treba med 
drugim realizirati čim prej. 
Kot ljudem prijazna občina nam ponuja 
veliko vrst različnih subvencij in drugih fi-
nančnih olajšav, zagotavlja podporo števil-
nim društvom, organizira veliko raznovrst-
nih delavnic in dejavnosti, kar pa sami več-
krat prezremo in hrepenimo po nečem, kar 
ni ali ne obstaja (še).  

3. V krajih, kjer še primanjkuje osnovne 
infrastrukture, je primarna stvar, da se tak-
šne stvari podprejo in realizirajo najprej. 
Kjer pa že imajo zagotovljeno vso potrebno 
infrastrukturo, se bom poleg vseh drugih 
manjših predlogov zavzemal za izboljšavo 
stvari, ki naredijo kraj vidno bolj urejen. 
Naši kraji si zaslužijo postati še bolj oskrbo-
vani, čisti in urejeni, kar pa je poleg občine 
in krajevne skupnosti med drugim naloga 
vsakega posameznika.  

4. Ker sem čez teden še v Ljubljani, me lah-
ko občani kontaktirajo preko moje spletne 
pošte, na naslov nanutpeter@gmail.com, 
ali pa na mojo prav zato narejeno Facebook 
stran Peter Nanut - občinski svetnik /2018-
2022/ Občina Kanal, kjer mi lahko pišejo 
javno ali v zasebno sporočilo. Za morebitno 
drugo obliko pošte pa sem na voljo na na-
slovu Trg svobode 25, 5213 Kanal. Ker sem 
osebno zelo odprta oseba in prisluhnem 
človeku, lahko venomer pristopi do mene 
vsakdo, ko me zagleda v živo, in mi zaupa 
morebitno stvar ter jo potem jaz, v kolikor 
presodim, ali to sodi na sejo ali ne, tudi tam 
izpostavim v upanju na pozitiven odziv.  

MIHA ČARGO  

1. Za kandidaturo občinskega svetnika sem 
se odločil z namenom, da po svojih najbolj-
ših močeh pripomorem k razvoju in napred-
ku naše občine.  

2. Prednosti vidim v razvoju turizma ter v 
izgradnji obrtne cone v Anhovem. Slabosti 
pa vidim v tem, da smo premalo povezani s 
sosednjimi občinami, ki so turistično bolj 
razvite.  

3. Zavzemal se bom za:  

– uvedbo občinske blagajne v prostorih 
bivše pošte v Desklah, katere last je Obči-
na Kanal ob Soči, ter poiskal rešitev za 
premik pošte s Petrola na to lokacijo;  

– dokončanje že začetih del pri obnovi igri-
šča in igral v Desklah, katerih pobudnik 

Foto: Damijan Simčič 

(Deskle) (Lig) 

druga vrsta: 
   David Bavdaž, Ivan Križnič, Simon Prinčič,               Risto Djurić, Andrej Valentinčič, Miha Čargo, Grega Velušček,                       Peter Nanut, Simeon Kodelja 

prva vrsta: 
                Lara Lovišček, Vladimir Kolmančič,               Tina Gerbec, Marko Bucik, Jože Valentinčič, Jože Valentinčič,                Aleksander Štrukelj, Bruno Colavini, 
                        manjka: Matjaž Berlot 
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sem bil že v preteklem mandatu;  

– ureditev lokalnih cest ter saniranje skalne-
ga pobočja plazu;  

– izboljšanje oskrbe s pitno vodo;  

– ureditev obrtne cone v Anhovem.  

4. Kontaktirate me lahko preko e-pošte in 
družabnih spletnih strani (FB).  

IVAN KRIŽNIČ  

1. Odločil sem se, ker menim, da sem si pri 
svojem dosedanjem delu pridobil veliko 
izkušenj in znanja za delo v občinskem sve-
tu. Bil sem prvi direktor Občinske uprave 
Občine Kanal ob Soči in s takratnim župa-
nom Zoranom Madonom in zagnanimi člani 
občinskega sveta smo postavili temelje 
sedanji občini. S skromnimi sredstvi in na 
začetku tremi zaposlenimi smo praktično iz 
nič zelo veliko ustvarili – športno dvorano v 
Kanalu, občinsko stavbo, obnovili in zgradili 
nova zdravstvena domova, uredili cesto in 
pločnik do pokopališča, asfaltirali veliko 
lokalnih cest, prenovili kulturni dom v Des-
klah. Tudi na področju gospodarstva, kultu-
re in športa so se razmere takrat vidno iz-
boljšale … Vem, da se da veliko narediti. 
Kjer je volja, je tudi moč.  

2. Živimo v eni najlepših dolin v Evropi, ob 
reki Soči, ki jo vsi občudujejo. Imamo boga-
to kulturno in naravno dediščino, imamo 
tudi ljudi, znanja, ideje in voljo po ustvarja-
nju. To je letos pokazala poulična razstava v 
Kanalu. Imamo številna zelo aktivna druš-
tva, zelo dejavni osnovni šoli in vrtec in še 
marsikaj. Slabosti naše občine pa so upada-
nje števila prebivalstva, odseljevanje, zlasti 
mladih izobražencev. Mladim moramo dati 

več priložnosti. Manjka nam podjetniških 
iniciativ, ki pa so v veliki meri odvisne od 
prostorskih razmer, ki jih usmerja občina. 
Ne moremo biti odvisni samo od enega 
podjetja, Salonita Anhovo.  

3. Zavzemal se bom prav za to, da mladi 
ostanejo v naši lepi dolini. Čutim odgovor-
nost do naših otrok, da jim ohranimo čisto 
okolje in ne bodo tako kot naša generacija 
čutili posledic neodgovornega ravnanja v 
preteklosti. Naša generacija je zaznamova-
na z azbestom. Čeprav so nekateri posame-
zniki pred tridesetimi in več leti opozarjali 
na nevarnosti te zločeste snovi, je bil kapi-
tal močnejši. Bojim se, da bi se tragična 
zgodba ponovila v enaki ali celo hujši obliki 
z drugimi dejavniki onesnaževanja; če se to 
že ne dogaja. In spet smo pri kapitalu, samo 
da je tokrat v tujih rokah, neodgovorna 
dejanja pa izvajajo naši ljudje.  

4. V prejšnjem mandatu sem opravljal funk-
cijo KS Kanal. Name se je obračalo zelo veli-
ko posameznikov, pogosto tudi v zadevah, 
ki so bile v pristojnosti drugih institucij. 
Trudil sem se, da jim pomagam reševati 
probleme. Tudi v tem mandatu sem član 
Sveta KS Kanal. Vedno sem pripravljen na 
pogovor s krajani in tudi sam sem vesel, če 
so krajani zadovoljni in je kraj dosegel neko 
pridobitev in se vsi počutimo zadovoljne, 
varne in ustvarjalne. Vedno sem vesel klica 
in pogovora z vsemi, ki potrebujejo pomoč 
ali imajo pobudo za izboljšanje razmer v 
naši občini. Tisti, ki še ne vedo, me lahko 
dobijo na tel. št. 041 772 577 ali na naslovu: 
Pečno 8, Kanal.  

 

BRUNO COLAVINI  

1. Za kandidaturo za svetnika v Občinski 
svet Občine Kanal ob Soči sem se odločil 
zato, ker so me k temu nagovarjali moji 
strankarski kolegi in moji sokrajani. To je že 
moj šesti zaporedni mandat v občinskem 
svetu. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil 
svojim volivcem, ki so mi dali glas na voli-
tvah.  

2. Občina Kanal ima zagotovo velik potenci-
al v neokrnjeni naravi, torej v turizmu. Po 
sredini občine teče smaragdna reka Soča, 
levo in desno od nje pa se vzpenjajo hribi s 
čudovitimi zaselki in prijaznimi ljudmi. Doli-
no malo skazi pogled na cementarno Salo-
nit Anhovo, ampak tudi s tem dejstvom je 
treba pač živeti in redno kontrolirati, kaj se 
v zvezi s kurjenjem odpadkov dogaja v naši 
dolini. 
Slabost so oddaljenost od središča Nove 
Gorice in slabe prometne povezave, po-
manjkanje delovnih mest in s tem posledič-
no odhod mladih izobraženih ljudi iz naše 
občine.  

3. Zavzemal se bom še naprej za razvoj obči-
ne, urejanje infrastrukture, to so predvsem 
vodovodi in ceste – brez tega tudi turizma 
ne more biti. Seveda pa se bom zavzemal 
tudi za to, da ostane raven varstva in vzgo-
je predšolskih otrok, kot tudi osnovno šol-
stvo, enaka kot do sedaj, prav tako pa tudi 
skrb za starejše in socialno ogrožene obča-
ne.  

4. Moja kontakta sta številka mobilnega 
telefona 031 854 571 in e-naslov: 
bruno.colavini@gmail.com. 

Srečanje zelenih koordinator-
jev – Zelena shema slovenske-
ga turizma 

V sredo, 23. januarja, se je Občina Kanal ob Soči v Ko-
pru udeležila posveta Priložnosti in izzivi zelenih desti-
nacij. Namen posveta je bilo srečanje zelenih koordinator-
jev tistih primorskih občin, ki smo se v Zeleno shemo 
slovenskega turizma vključile v letu 2018 (Občina Kanal 
ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica ter Občina Postoj-
na), ter tistih, ki so že prejemnice znaka zelena destina-
cija (Občina Komen, Občina Divača, Občina Sežana, 
Mestna občina Koper). Na posvetu smo se zelene desti-
nacije predstavile ter si izmenjale izkušnje in dobre 
prakse. Zeleni koordinatorji smo se na posvetu seznanili 
tudi s tem, kako širiti načela Zelene politike v občinsko 
upravo in vodstva občin, kar bo Občini Kanal ob Soči 
pomagalo pri pripravi akcijskega načrta za trajnostni 
razvoj občine. 

Nika Testen  
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Izvedene aktivnosti Občine Kanal ob Soči 
v letu 2018 v sklopu pridobivanja znaka 
zelena destinacija 

1. Imenovanje zelenega koordinatorja 
in zelene ekipe – marec 2018 

 A. sklep o imenovanju zelenega koordina-
torja in zelene ekipe 

 ureditev banerja Slovenia green na občin-
ski spletni strani.  

 B. prva delavnica z zeleno ekipo in vod-
stvom občinske uprave, na kateri se do-
govorimo o delu in sodelovanju s ciljem 
pridobiti znak zelena destinacija  

2. Razdelitev nalog – marec 2018 

 A. potrditev delovnega načrta za izvedbo 
projekta, 

 B. promocija projekta čez celo leto  

 C. razdelitev nalog in vprašanj med člane 
zelene ekipe po področjih, ki jih pokrivajo 
(turizem, narava, odpadki, hrup, 
promet/trajnostna mobilnost, ogljični od-
tis, svetlobno onesnaževanje, podnebne 
spremembe, kulturna dediščina, sociala, 
gospodarstvo …). 

 

3. Dogovor o sestavi in 
objavi anket – april 2018 

 Oblikovali smo tri vrste anket za tri skupi-
ne deležnikov – obiskovalce, prebivalce in 
turistične ponudnike. Anketiranje smo 
izvedli v poletni sezoni 2018: 

 A. anketa za obiskovalce: 

 – izdelali načrt, kako bomo anketirali obi-
skovalce, kdaj in kje: TIC, preko ponudni-
kov, preko društev, prireditev …; 

 – uredili smo tudi angleško in italijansko 
verzijo anket. 

 B. anketa za turistična podjetja:  

 – anketo smo poslali po e-pošti ter jo raz-
delili ponudnikom na dveh dogodkih, in 
sicer 20. junija 2018, ko smo izvedli posvet 
za ponudnike, ter 25. oktobra 2018 ob 
podpisu Zelene politike. 

 C. anketa za prebivalce: 

 – uredili smo on-line anketo in jo objavili v 

lokalnem časopisu Most.  

 Rezultati anket so objavljeni na povezavi: 
https://www.tic-kanal.si/slovenia-green. 

4. Ozaveščenost in pridobivanje pod-
pore – celo leto 2018 

 A. promocija preko radijskih objav, face 
book strani TIC Kanal, spletni strani občine 
in TIC-a ter www.mojaobcina.si, e-pošte, 
lokalnega časopisa Most; 

 B. obveščanje preko dveh dogodkov, orga-
niziranih v 2018, in sicer: 

 – posvet za ponudnike smo organizirali 
20. junija 2018, na katerem smo ponudni-
kom in drugim turističnim akterjem v ob-
čini predstavili Zeleno shemo slovenskega 
turizma in okoljske znake in jih informirali 
o okoljsko odgovornem ravnanju 
(varčevanje z vodo, energijo, odpadki …). 

https://www.tic-kanal.si/slovenia-green
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Glavne aktivnosti na slovenski strani:  
– investicije v dediščino prve svetovne 

vojne (vsaka občina ima svojo investicijo; 
Občina Kanal ob Soči bo v sklopu projek-
ta poskrbela za sanacijo vodnega zbiral-
nika na Kambreškem),  

– vzdrževalna dela in postavitev informati-
ke na Poti miru in muzejih na prostem,  

– priprava turističnih zgibank (krovna zgi-
banka o Poti miru od Alp do Jadrana, 
lokalna zgibanka za Spominski park Priž-
nica ter druge),  

– nova spletna stran o Poti miru,  

– izobraževanja za turistične vodnike in 
ponudnike ter študijska ekskurzija,  

– smernice upravljavskega načrta za Pot 
miru od Alp do Jadrana in priprava pri-
ročnika o znamki Poti miru in komunici-
ranju,  

– popis padlih vojakov na Goriškem in Kra-
su,  

– potujoča razstava o Poti miru od Alp do 
Jadrana,  

– potujoča razstava o vojakih umetnikih 
na soški fronti ter druge razstave,  

– strokovne konference in simpoziji,  

– kulturni in drugi dogodki.  

Cilj projekta bomo dosegali s študijsko-
raziskovalnimi promocijsko-turističnimi 
in izobraževalnimi aktivnostmi, vzdrževa-
njem in označitvijo dediščine in poti ter 
investicijami v informacijske centre in 
muzeje.  

Besedilo: Nika Testen, TIC Kanal  

Foto: Jure Škrlep  

Odobren strateški projekt Pot miru 
V okviru programa Italija-Slovenija 2014–2020 je bil odobren projekt Pot miru, v ka-
terem sodeluje kot vodilni partner Posoški razvojni center ter Fundacija Poti miru 
kot idejni vodja. V projekt so vključeni tudi devet občin ob Poti miru (Bovec, Koba-
rid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, 
Miren - Kostanjevica), ZRC SAZU ter italijanski partnerji. Projekt poteka od novem-
bra 2018 in bo potekal do novembra 2021. Glavni cilj projekta je dokončno oblikovati 
Pot miru od Alp do Jadrana vzdolž nekdanje soške fronte kot integralni turistični 
proizvod (kot daljinska pohodniška pot) in razvijati evropsko znamko Poti miru 
(Walk of Peace), ki združuje kraje z dediščino prve svetovne vojne.  

 – drugi dogodek smo organizirali ob pod-
pisu Zelene politike 25. oktobra 2018, 
kamor smo povabili turistične ponudnike 
iz občine in druge turistične akterje. Zele-
no politiko smo podpisali ob prisotnosti 
medijev, ponudnikov in drugih aktivnih 
deležnikov turizma pri nas. 

5. Zbiranje podatkov in priprava ana-
liz – april do november 2018 

 A. zbiranje podatkov in dokazil v občini v 
skladu s standardom Slovenia Green De-
stination ter vnašanje na spletno platfor-
mo, 

 B. priprava analize stanja z vsemi priloga-
mi,  

 C. sodelovanje s Slovensko turistično 
organizacijo (STO) z udeležbo zelenega 
koordinatorja na štirih delavnicah v Ljub-
ljani. 

6. Podpis Zelene politike slovenske-
ga turizma – oktober 2018 

 A. slavnostni podpis Zelene politike slo-
venskega turizma in delavnica s turistič-
nimi deležniki sta potekala 25. oktobra 
2018. 

7. Priprava dokumentov in poročilo o 
poteku dela – november 2018 

 A. izpolnjevanje vprašalnika v platformi – 
standard in indikatorji; 

 B. priprava analize in rezultatov anket za 
prebivalce, obiskovalce in turistične po-
nudnike; 

 C. objava vseh aktivnosti Zelene sheme 
na spletnih straneh občine in lokalnem 
časopisu Most; 

 D. priprava poročila o opravljenem delu 
za poročanje na občinskem svetu; 

 E. zaprosilo Slovenske turistične organi-
zacije (STO) za izdajo ocene. 

8. Pregled pripomb s strani STO-ja in 
dopolnitev odgovorov – december 
2018 in januar 2019 

 Po pridobitvi ocene sledita terenski 
ogled destinacije in priprava akcijskega 
načrta za občino.  

Nika Testen, TIC Kanal  
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Nepovratne finančne 
spodbude za socialno 
šibke občane – Eko 
sklad  
JAVNI POZIV: IZOLACIJA FASADE 

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/
nameni/prikazi/actionID=107  

 
»Nepovratna finančna spodbuda za izva-

janje kateregakoli ukrepa v starejši večsta-
novanjski stavbi, ki je predmet tega javne-
ga poziva, je za socialno šibkega občana 
določena v obsegu 100 % priznanih stro-
škov naložbe glede na njegov pripadajoči 
delež financiranja naložbe. Socialno šibek 
občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni 
lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, 
ki je bil v času oddaje vloge na javni poziv 
upravičen do denarne socialne pomoči, ki 
ni bila izredna denarna socialna po-
moč« (EKO sklad 2019).  

EKO sklad dodeljuje ugodne kredite in 
subvencije za različne ukrepe učinkovite 
rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije.  

Podrobne informacije so objavljene na: 
https://www.ekosklad.si/razpisi. 

 
Drugi sofinancirani razpisi EKO sklada za 

vse občane:   

 toplotne črpalke; 

 zunanje stavbno pohištvo; 

 zamenjava azbestne kritine in oblog; 

 priklop na javno vodovodno omrežje; 

 izolacija fasade; 

 oskrba s pitno vodo, kjer javna oskrba ni 
predvidena; 

 kurilne naprave na lesno biomaso; 

 zamenjava cevi in oblog, ki vsebujejo 
nevarne snovi; 

 solarni ogrevalni sistem (kolektorji); 

 izolacija strehe ali stropa proti neogreva-
nemu prostoru.  

Pripravila: Klara Golja 

Informacije:  
tel. št.: 01/ 241 48 20, 
e-naslov: ekosklad@ekosklad.si. 
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Jaslice na Gorenjem 
Polju 

Le peščica jih je, a znova in znova nas 
presenečajo. Idej jim nikoli ne zmanjka, a 
bolj kot to je pomembno, da jih znajo tudi 
uresničiti. Naravna jama pod pokopali-
ščem je vedno burila domišljijo in letos je 
dobila pravo vlogo – ponudila je zatočišče 
Sveti družini. V naravni velikosti izdelane 
figure so do potankosti dodelane. Na vho-
du nas pozdravlja v skale pritrjen angel, ki 
posebej ponoči pokaže ves svoj sijaj. Iz 
votline čisto potiho prihaja božična glas-
ba, ki še poudarja čarobnost tega za mar-
sikoga najlepšega časa v letu. Prvo prese-
nečenje nas je čakalo že na nočnem poho-
du med vasmi, ko smo se spustili po klan-
cu navzdol pri Plaučevi hiši in zagledali 
lučke v obliki angela, na zidu pa so gorele 
bakle. Največ ljudi pa si je jaslice ogledalo 
po polnočnici v cerkvi nadangela Mihaela, 
ko so se s kozarcem toplega čaja ali kuha-
nega vina sprehodili do votline. Iskrice 
veselja v otroških očeh in vzkliki občudo-
vanja »Kako lepo!« med odraslimi so za-
hvala za ves trud in potrditev, da so ideje 
prave.  

Marta Bitežnik 

Ena gorenjepoljska 
Da se na Gorenjem Polju v zadnjem času 
neprestano nekaj dogaja, je prišlo na uho 
verjetno že marsikomu. Očitno velja, da 
»dober glas seže v deveto vas«. Priznam, 
tudi sama sem o njihovi tokratni domislici 
prvič slišala od starejše gospe, živeče vsaj 
šest kilometrov stran od tod.  

Kaj vse so že priredili? Na Gorenjem Polju 
že skoraj tradicionalno v decembru prire-
jajo pravo vaško veselico ob prižigu novo-
letnih lučk. Obiskal jih je tudi sam Bonifacij 
Svete (Milan Vodopivec) iz Ene žlahtne 
štorije. Organizirajo čistilne akcije. Svoj 
kraj si želijo narediti turistično atraktiven, 
predvsem pa kraj, ki jim bo v ponos. Res 
pohvalno in spodbudno, da se krog do-
godkov in zamisli vsako leto povečuje. 

In kaj so pripravili tokrat? Tokrat so nare-
dili jaslice v naravni velikosti. »Na vasi« ali 
»pod lipo«, bi rekli krajani Gorenjega Polja, 
kjer se najverjetneje vse zamisli pravza-
prav spletejo, saj se prav tam radi zbirajo 
in poklepetajo, no, ravno tam nas tabla z 
napisom usmeri proti jaslicam. Le nekaj 
korakov nas loči do kraja, kjer si prepro-
ste, a skrbno in natančno izdelane jaslice 
ogledamo. Nasproti jaslicam pa so posta-
vili tudi moderna lesena novoletna dreve-
sa, ki prostor izdatno polepšajo.  

In kaj še? Še bolj presenetljiva pa je bila 
okolica jaslic. Ta kaže, kako močno voljo 
imajo vaščani Gorenjega Polja, saj so pro-
stor uredili sami. Več kot očitno je, da jim 
je v zadovoljstvo urejati prostor, kjer si 
lahko predvsem v poletnem času v miru 
oddahnejo. Večnamenski prostor v naravi 
je tudi preprosto igrišče za otroke. S kori-
tom na sredini in drugimi elementi vaščani 
ohranjajo dediščino Gorenjega Polja v so-
žitju s sodobno preureditvijo prostora, na 
katerem je še ne dolgo nazaj raslo divje 
odlagališče, zaraščeno z neprehodnim 
zelenjem. Prostor si je vsekakor vredno 
ogledati. 

Da boste na tekočem z dogodki, ki jih 
prirejajo, le pokukajte na njihov profil v 
knjigi obrazov (Facebook), ne bo vam žal, 
prav tako ne, če se katerega od dogod-
kov, ki jih prirejajo, tudi osebno udeležite. 
Za zgled pa si vzemimo odnos, ki ga Gore-
njepoljčani gojijo med seboj, in voljo do 
dela za skupnost, v kateri živijo. Oboje je v 
današnjem svetu že skoraj prava redkost.  

Naj bo o Gorenjepoljčanih za zdaj dovolj. 
Obljubim pa, da bom do naslednjič katere-
ga izmed njih pocukala za rokav in zapisa-
la še kakšno besedo več.  

Tina Razboršek  

Jaslice v naravni velikosti, postavljene v manjšo kaverno. Foto: Marko Maffi   

Lesena novoletna drevesa na preurejenem osrednjem prostoru. Foto: Tina Razboršek  
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Miklavževanje v Levpi 
Na praznik sv. Miklavža, 5. decembra, je cerkev sv. Štefana v Levpi obiskal dobri 
Miklavž. Njegov prihod v spremstvu angelčkov in parkeljčkov je tudi letos pričakalo 
veliko otrok, ki jih je obdaril. 

Za organizacijo miklavževanja, ki v Levpi poteka že več let, zadnja tri leta skrbi Marinka 
Petrovt Jerkič: »Miklavžu smo hvaležni, da naš kraj obišče in razveseli najmlajše. Za-
hvala tudi vsem sodelujočim pri programu. Pohvala otrokom, ki radi in z veseljem sodeluje-
jo pri igri in petju.« Pri organizaciji ji pomaga Nataša Lango, kulturni program z otroki pa 
že nekaj let pripravlja Nina Levpušček Melinc. Letos so pripravili igro Miklavžev večer, 
prirejeno Juvanovo igro, v kateri je nastopilo 17 otrok. Miklavževanje poteka v sodelova-
nju z župnikom Alojzom Kobalom in Krajevno skupnostjo Levpa. »Za naprej obstajajo 
želje in potrebe po nadaljnjih organizacijah in predvsem dobrodelnosti, saj je največja želja 
ta, da bi nas Miklavž tudi v bodoče vedno obiskoval. Otrok je veliko in bodo tu tudi v pri-
hodnje,« dodaja Jerkičeva. 

Besedilo: Mojca Perkon Kofol 

Foto: Marinka Pertovt Jerkič   

Božiček na obisku 
v Hiši dobre volje 
v Desklah 
December je čas, ki ga poleg dobrih treh 
mož (Miklavž, Božiček in dedek Mraz) 
zaznamujejo še vonj po pečenih piškotih 
in kuhanem čaju ali vinu, okraševanje 
dreves in hiš z lučkami, prižiganje lučk, 
množično obiskovanje trgovin, obdaro-
vanja, predvajanje božičnih pesmi in tudi 
prireditev je v tem mesecu več kot obi-
čajno.  

V torek, 18. decembra 2018, smo se v 
Medgeneracijskem centru pri Tinci zbrale 
skupina prostovoljk centra, nekaj članic 
Plesne skupine Tince in Društva upoko-
jencev Deskle - Anhovo ter krajank, ki 
smo prinesle še sveže pečene božične 
piškote, čokolado, kavo … in jih dale v 
velik koš, ki si ga je na rame oprtal Boži-
ček, in vsi skupaj smo odšli na obisk v 
Hišo dobre volje v Desklah.  

Sodelavci in uporabniki so nas v svetli, 
topli in novoletno okrašeni Hiši dobre 
volje zelo lepo sprejeli. Božiček je ob po-
moči pomočnic razdelil darila, za tiste 
uporabnice, ki so bile ta dan odsotne, pa 
so darila položili pod lepo in domiselno 
okrašeno novoletno jelko. Skupaj smo 
izdelovali novoletne voščilnice, ob sprem-
ljavi kitare zapeli in se veselili. Božiček je 
vsem zaželel lepe prihajajoče praznike in 
vse dobro v novem letu 2019.  

Iz hiše smo odhajali srečni ob spozna-
nju, da je lepo biti Božiček, in to vsaj za 
nekaj ur. Dobrovoljnim uporabnicam Hiše 
dobre volje v Desklah smo s svojim obi-
skom narisali še večji nasmeh na obraz.  

Besedilo in fotografiji: Danila Schilling  
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Božično praznovanje 
v Ročinju 

Božično praznovanje smo v ročinjski 
cerkvi svetega Andreja začeli na sveti 
večer z božičnico, ki jo je izpeljal otroško- 
-mladinski pevski zbor z Alenko Hvalica in 
duhovnikom Jožetom Mikušem. Z blago-
slovom jaslic, ki jih je ustvaril Gabrijel Ipa-
vec, ob branju, prepevanju, obogatenim z 
glasbo orgel, flavt in violine, smo 

»pripravljali pot« za rojstvo Odrešenika. S 
pesmijo Sveta noč, ki je nastala pred 200 
leti, se je praznovanje ob oltarju prevesilo 
v polnočnico. Srečali smo se tudi ob slove-
sni sveti maši na božični dan. S tem pa se 
praznovanje še ni končalo.  

26. decembra smo s sveto mašo obeležili 
god svetega Štefana in dan samostojnosti 
in enotnosti. Mešanemu cerkvenemu zbo-
ru sv. Andreja so se pridružili mladi glasovi 
deklet iz Tolmina in okolice, ki sestavljajo 

Dekliški pevski zbor Pueri cantores pod 
vodstvom zborovodkinje Barbare Kovačič. 
Po maši so ob spremljavi Nike Kovačič in 
povezovalni besedi Domna Kovačič z izbo-
rom božičnih pesmi še podaljšali duhovno 
bogato in radostno vzdušje. Kot gostja je 
ob klavirski spremljavi Nike Kovačič z violi-
no nastopila izvrstna Petra Kovačič, ki je 
prva violinistka v orkestru Dunajske filhar-
monije. Za Barbaro Kovačič, ki je bila po-
budnica koncerta, je bil to posebej čus-

tven dogodek. 
»Koncert je posvečen moji 
mami, noni in vsem Ročinj-
cem, ki ste moje otroštvo 
in otroštvo mojih otrok 
naredili nepozabno. Vas 
nosim v svojem srcu.« K 
himni v počastitev držav-
nega praznika in pesmi 
Sveta noč je pritegnilo vse 
zbrano občinstvo. Hvalež-
ni za čudovito doživetje 
smo se še nekaj časa zadr-
žali v prijetnem klepetu 
ob čaju in pecivu. 

Alenka Hvalica  

DPZ Pueri Cantores z Barbaro 
in Niko Kovačič, foto: Robert 
Hvalica  

Štefanovo v Levpi 
V sredo, 26. decembra 2018, se je v več-

namenski dvorani v Levpi odvijala že tra-
dicionalna prireditev Štefanovo. Letošnja 
prireditev je gostila več ali manj domače 
nastopajoče. Oder je odprl harmonikar 
Vid Žabar, nato pa so sledile pesmi levp-
skih veroučencev. Predstavili so se tudi 
mešani cerkveni pevski zbor Levpa - Kal 
nad Kanalom, dve plesni skupini otrok iz 
Levpe ter mlade recitatorke prav tako 
levpskih korenin. Za čudovit zaključek 
kulturnega programa je poskrbelo Gleda-
liško društvo Kontrada Kanal, ki se je 
predstavilo z dvema enodejankama igre 
Pravi Slovenec. Seveda v Levpi ni manjkala 
pogostitev s slastnimi dobrotami tamkaj-
šnjih članic aktiva žena in drugih pridnih 
rok iz ŠKT društva Levpa. Za plesni zaklju-
ček večera sta poskrbela glasbenika Duo 
Palbin.  

Laura Skrt  
Foto: Aleksander Štrukelj  
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Zgled 
V lanskem letu smo v Anhovem zabeležili 
kar nekaj čistilnih akcij v lastni organizaci-
ji, poleg krajanov so pri čistilnih akcijah 
sodelovali tudi člani Turističnega društva 
Korada, društvo EKO Anhovo in dolina 
Soče pa je v okviru vseslovenske čistilne 
akcije Očistimo Slovenijo koordiniralo 
aktivnosti celo na celotnem območju na-
še občine.  

Če želimo živeti v lepem okolju, lahko k 
temu veliko pripomoremo kar sami. Ureja-
nje lastnih vrtov in okolice hiše je Anhov-
cem že od nekdaj v navadi. Da pa smo vse 
bolj pozorni tudi na svojo širšo okolico, se 
v zadnjih letih odraža tudi s številnimi 
čistilnimi akcijami in skrbjo za okolje, v 
katerem živimo. Udeležba na čistilnih akci-

jah je bila v lanskem letu pohvalno velika. 
Sodelovali so naši najmlajši in najstarejši 
krajani, vsak po svojih najboljših močeh.  

Čeprav je od zadnje čistilne akcije minilo 
že kar nekaj časa, se rezultati celoletnega 
dela kažejo tudi v času zime. In na to smo 
ponosni.  

Vse drugo, le ponosa ne, pa nam večkrat 
vzbudijo neodgovorni lastniki psov. Malo 
za šalo in … bolj zares se zato občasno na 
poti skozi Anhovo znajdejo napisi, ki spod-
bujajo lastnike psov, da upoštevajo opo-
zorilno tablo z napisom »Poberimo iztreb-
ke za svojim psom!«. In prav je tako.  

V upanju, da se bodo čistilne akcije v 
Anhovem tudi v prihodnje odvijale, bi se 
rada zahvalila čisto vsakemu, ki se je vsaj 
enkrat udeležil čistilne akcije v Anhovem 
ali si kako drugače prizadeval za naš kraj. 

Obenem se zahvaljujem tudi glavni pobu-
dnici, Klari Medvešček, ki nas je, seveda 
tudi s pomočjo drugih, vsakič znova zbrala 
skupaj. Rada pa bi tudi spodbudila druge 
krajane, da se nam pridružijo že na nasled-
nji. V preteklem letu je torej v skrbi za oko-
lje delo Anhovcev lahko za zgled drugim, 
no ja, pa tudi sebi. In verjamem, da bo 
tako tudi v prihodnje.  

Besedilo in fotografije: Tina Razboršek  

Otroci so napolnili vrečo s pločevinkami in plastičnimi odpadki.  Pometali smo tudi rob cestišča.  

Opozoril-
ni napis 
za vse 
lastnike 
psov 

Dedek Mraz na obisku 
v Desklah 
Za čaroben zaključek starega leta v Des-
klah že več let skrbi Knjižnica Deskle, ki 
deluje v okviru Kulturnega društva Svo-
boda Deskle. 

27. december je dan, ko v kulturni dom v 
Desklah zadnja leta prihaja na obisk dedek 
Mraz. Ker je slišal, da so otroci v naši obči-
ni zelo zelo pridni, jih je najprej obdaril z 
lutkovno predstavo Lutkovnega gledališča 
FRU-FRU O belem mucku, ki je bil čisto 
črn. V predstavi družina Belimuc pričakuje 
naraščaj, in to v družini, kjer so, odkar 
pomnijo, samo bele muce in mucki. Tokrat 
pa se med belimi kepicami muc znajde ena 
črna. Joj, kaj pa zdaj …? Predstava nago-
varja najmlajše in jih na igriv in humoren 
način uči strpnosti in razumevanja drugač-
nosti ter medsebojnega spoštovanja, 

sprejemanja raznolikosti in odprte, harmo-
nične družbe. 

Po predstavi sta številne obiskovalce 
pozdravila še dedek Mraz in jelenček. Naj-
prej sta na oder povabila tiste najpogum-
nejše otroke, da so kaj povedali in zapeli. 
S seboj je dedek Mraz imel tudi darila, ki 

jih je skupaj s pomočniki razdelil med vse 
prisotne otroke in jim zaželel lepe novo-
letne praznike in srečno novo leto 2019 
ter obljubil, da če bodo pridni, pride tudi 
naslednje leto.  

Besedilo in fotografija: Danila Schilling  
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Najlepše okrašeni hiši 
v prazničnih dneh 
Božič in novo leto sta praznika, ko si za-
želimo vse dobro, čas, ki ga vsi želimo 
preživeti čim bolj praznično. Praznično 
se počutimo še bolj, če lepo okrasimo 
svoje domove.  

Turistično društvo Kanal je letos že tri-
najsto leto podelilo priznanja za najlepše 
in najbolj domiselno okrašene hiše v času 
božično-novoletnih praznikov. Tričlanska 
komisija se je po ogledu prazničnega Ka-
nala in okoliških vasi odločila, da letos 
prejmeta priznanji družina Gorjanc iz Ka-
nala, ki je okrasila svoj dom v starem je-
dru Kanala, in družina Kofol s Pečna za 
okrasitev domače hiše in njene okolice. 
Priznanji sta bili podeljeni 27. decembra 
2018 na praznično okrašenem kanalskem 
trgu, na katerem so se letos kar tri dni 
odvijale zabavne prednovoletne priredi-
tve, namenjene najmlajšim, pa tudi starej-
šim krajanom.  

Irena Hočevar Križnič  

Dom Gorjančevih v prazničnih dneh, foto: Jasmina Gorjanc  

Kofolova hiša v soju luči, foto: Aleš Kofol  

Božična produkcija 
kluba L'uniti 

Klub L'uniti, ki ima sedež v naši občini, 
je lanski konec decembra v Kulturnem 
domu Šempas priredil pravo plesno 
božično pravljico. Dvorana, ki sprejme 
350 ljudi, je bila skoraj premajhna za vse 
navdušene obiskovalce, ki so evforično 
spremljali plesni spektakel. Plesalci in 
plesalke vseh starosti so se predstavili v 
hiphopu, show danceu, break danceu, 

orientalskih plesih, zaplesalo je veliko malčkov, veliko solistov, parov. Predsednica kluba 
Tanja Simčič Makuc je povedala, da so se vsi trenerji skupaj s plesalci na ta dogodek 
veliko pripravljali, zato je bil ves vloženi trud poplačan. Hvala Občini Kanal ob Soči za 
finančno pomoč in podporo pri organizaciji tega dogodka, ki nam je vsem nam ostal v 
lepem spominu in se nam je vpisal globoko v naša srca. 

Tanja Simčič Makuc  
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Ob iztekajočem se letu 
praznovala KS Kanal 
V petek, 14. decembra 2018, se je v večnamenski 
dvorani OŠ Kanal odvijala prireditev ob prazniku 
KS Kanal. Svečani dogodek je pomenil tudi za-
ključek štiriletnega mandata Sveta KS Kanal. 

Na prireditvi, ki jo je povezoval Primož Božič, so 
nastopili otroški pevski zbor kanalskega vrtca 
pod vodstvom Majde Kralj in ob klavirski sprem-
ljavi Valentine Dugar ter mladi pevci iz KS Kanal. 
Na začetku prireditve je zapel devetošolec Aleks 
Pavlin iz Morskega, ki se izpopolnjuje v solope-
tju že od desetega leta, na koncu pa so ob kitar-
ski spremljavi Jana Križniča slovenske popevke 
ubrano zapele Anja Mavrič, Marjetka Grmek in 
Maja Križnič. Organizatorji so k sodelovanju po-
vabili več domačih mladih solistov, a se ti zaradi 
bolezni oziroma zadržanosti niso mogli udeležiti 
krajevnega praznika.  

Predsednik KS Kanal Ivan Križnič se je v po-
zdravnem nagovoru zahvalil občini in bivšemu 
županu Andreju Maffiju za sodelovanje s KS in 
vsem, ki so pripomogli, da je ob koncu njihovega 
mandata kraj veliko bolj urejen in zanimiv za turi-
ste. Opozoril pa je: »Ne smemo se opirati samo 
na en gospodarski subjekt, ki ne zagotavlja dovolj 
možnosti za razvoj in ustvarjalnost. V sebi moramo 
okrepiti zavest, da živimo v prekrasni dolini reke 
Soče, da je to velika priložnost, ki jo je mogoče 
razviti. Takšnih dolin je v Evropi malo in ne smemo 
dopustiti, da bi nam to priložnost zapravili drugi, 
ki jim ni mar za kraj kot celoto in iščejo le lasten 
dobiček.« Ugotavlja, da žal niso zaustavili trenda 
odseljevanja, zlasti mladih izobražencev. Prav 
tem bo treba po njegovih besedah v prihodnjih 
letih dati v domačem okolju več priložnosti.  

Na prireditvi so bila podeljena priznanja in po-
hvale KS Kanal za leto 2018. Prejeli so jih domači-
ni, ki so svoj čas in delo podarili domačemu kraju 
in domačim ljudem. Priznanja so prejele tri zavze-
te oblikovalke poletne poulične razstave, poime-
novane Pot moči ustvarjalnih ljudi, Alenka Gololi-
čič kot pobudnica in zavzeta članica organizacij-
skega odbora za postavitev razstave, Kristina 
Stegel Blažič, ki je poskrbela za lično postavitev 
razstavljenih predmetov, in oblikovalka Anja Dr-
žanič. Pohvale so prejeli vsi člani organizacijske-
ga odbora. Projekt je združil okrog 70 kanalskih 
in okoliških ustvarjalcev ter domačinov, ki so bili z 
veseljem pripravljeni okna svojih hiš ponuditi za 
razstavo. Priznanje je za večletno prostovoljno 
delo prejel domačin Julijan Boltar, zagotovo 
eden najbolj zaslužnih za to, da je v zadnjih letih 
središče Kanala veliko bolj urejeno in posajeno s 
cvetjem. Prejemnik priznanja ni gredic samo za-
sadil, pač pa skrbel, da so bile te vzdrževane, in 
za to ni prejel nobenega plačila. Tretji prejemnik 
priznanja je bil Oratorij župnije Kanal. V zadnjem 
tednu avgusta že nekaj let v prostorih in na vrtu 
kanalskega župnišča skupina zagnanih animator-
jev ob pomoči župnika Aleša Rupnika pripravlja 

različne delavnice in igre, na katerih se otroci seznanjajo z življenjem in delom 
znanega svetnika in hkrati ustvarjalno preživljajo zadnje počitniške dni. Letos je 
sodelovalo na oratoriju 70 otrok iz kanalske in okoliških župnij. 

Irena Hočevar Križnič  

Prejemniki priznanja KS Kanal, foto: arhiv KS Kanal  
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Dan samostojnosti in 
enotnosti 

Na dan samostojnosti in enotnosti, ki ga 
praznujemo 26. decembra v spomin na 
zgodovinsko odločitev slovenskega naro-
da na plebiscitu o samostojni Sloveniji leta 
1990, je v Kulturnem domu Deskle vse 
prisotne nagovorila županja Občine Kanal 
ob Soči Tina Gerbec. 

V svojem nagovoru je povedala: »Ko 
razmišljam o enotnosti, se sprašujem, kako 
le-to udejanjati na ravni občine. Naloga 

vsakega župana, občinskega svetnika, tudi 
občana bi morala biti ta, da deluje v prid 
enotnosti – tako doma kot navzven. Kritika 
zaradi kritike same ne prinese nič dobrega, 
razdvaja in seje dvome. Kritizirajmo v pro-
storih, ki so za to namenjeni, in iščimo reši-
tve, sodimo na podlagi dejstev in ne na pa-
met. Povezujmo predloge in poiščimo tisto, 
kar je v vsakem dobrega. Obsojajmo vse, 
kar je slabega, in bodimo složni.« 

 Ob koncu je vsem skupaj zaželela, da bi 
v novo leto vstopili z veliko dobre volje in 
z velikimi željami, ki naj se tudi uresničijo!  

Praznovanje smo zaokrožili s koncer-
tom Trip to Las Vegas v zasedbi Ota Pest-
nerja, Uroša Perića in Omarja Naberja.  

Matejka Maver Pregelj  

Prisotne je nagovorila županja občine Kanal 
ob Soči Tina Gerbec. Foto: arhiv Občine Kanal 

70-letnica Goriške 
knjižnice Franceta 
Bevka 

V petek, 18. januarja, je Goriška knjižni-
ca praznovala 70-letnico. Slavnostni go-
vornik na prireditvi je bil predsednik Re-
publike Slovenije Borut Pahor. V svojem 
nagovoru je najprej čestital za tako visok 
jubilej in zaželel vse dobro za prihodnost. 
Spomnil se je na pomembne mejnike, ki 
jih Slovenci praznujemo v teh letih. Svoj 
govor pa zaključil: »Slovenci smo se vselej 
zavedali, kako pomembno je, da svoj polo-
žaj utrdimo s katedralami vedoželjnosti, 
kot je knjižnica. Tudi sedemdeset let nazaj 
v Novi Gorici kot bodočem univerzitetnem 
mestu.« 

Ob jubileju je predsednik direktorici 
knjižnice Ireni Škvarč podelil zahvalo, 
prvo takšne vrste, in sicer zahvalo za šir-
jenje bralne kulture in pomembno kultur-
no poslanstvo. 

Čestitkam se ob pomembnem jubileju 
pridružuje tudi županja občine Kanal ob 
Soči Tina Gerbec.  

Matejka Maver Pregelj 

Predsednik Borut Pahor je direkto-
rici knjižnice Ireni Škvarč podelil 

zahvalo za širjenje bralne kulture in 
pomembno kulturno poslanstvo. 

Foto: Mateja Pelikan 
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Pohod je posvečen spominu na naše 
planince, mnogo prezgodaj preminule v 
gorah: Alido Segalla – v Trnovskih gorah, 
Damijana Nanuta – na Batognici, Iztoka 
Staniča – v Zasavskih gorah, Srečka Dreko-
njo – na Sabotinu in Aleša Pavlina – na 
Krnu.  

Jutranje zbiranje pohodnikov na tržnici v 
Kanalu je bilo nabito s pozitivno energijo. 
Čutiti je bilo prijetno povezanost med na-
mi planinci. Planinci smo posebni ljudje, 
taki, ki se imamo iskreno radi med seboj in 
znamo uživati trenutke, ki so nam dani, da 
jih preživljamo med seboj in v naravi. S 
prihodom v Cvetrež nad Kanalom, kjer 
smo parkirali svoje jeklene konjičke, in z 
vpisom prisotnosti udeležencev na poho-
du na domačiji Kolmančič smo uvodne 

besede seveda namenili tistim, ki jih med 
nami ni več, čeprav bi si želeli, da bi bili. 
Žal, usoda je tako hotela, zato pa smo jih s 
seboj na svoje popotovanje ponesli v svo-
jih mislih in srcih. Spomini so del nas, ka-
kor tudi spominski pohodi, ki morajo biti. 
Povezujejo nas s tistimi, ki jih med nami 
več ni, in seveda tudi s tistimi, s katerimi 
lahko delimo trenutke svojega življenja. 
Življenje ni samoumevno, življenje je biser, 
ki ga moramo občudovati in negovati. Za 
naše fante in dekle je bilo žal prekratko, 
radi bi jih vrnili nazaj, jim zopet podarili ta 
biser, pa ne moremo. Življenje je lepo, 
treba ga je zaužiti vsak dan in vsak trenu-
tek posebej. 

Iz Cvetreža smo po cesti krenili najprej 
do oznake za Lašček, nato se spustili v 

PD Valentin Stanič Kanal 

24. Tradicionalni pohod na Lašček 
Kot vsako leto smo tudi letos člani Planinskega društva Valentin Stanič Kanal organizi-
rali tradicionalni spominski pohod na 1071 m visok in presenetljivo razgleden vrh 
Laščka.  

gozd, se povzpeli do nekdanje domačije 
Bremec, se malce odpočili in nadaljevali 
na vrh Laščka, kamor smo prišli še pravo-
časno za čudovite razglede. Pot je bila 
lepa, zasnežena, naše stopinje pa lahkot-
ne. Na zahodu so se pokazali sivi oblaki, 
tam daleč je že začelo snežiti. Sestopili 
smo po krožni poti nazaj v Cvetrež, kjer 
so kaj kmalu po naši vrnitvi na gostoljub-
no domačijo Kolmančič začele naletavati 
snežinke. Rožica in Vinko sta nam pripra-
vila odličen čaj in toplo juho, ki sta nas v 
trenutku pogrela, fižol in polenta pa sta 
nama dala nove moči. Nadaljevalo se je 
druženje, pogovori, zastavljanje novih 
planov. Bilo je čutiti to, kar je planinstvo – 
preprosta, spontana povezanost, druže-
nje in ljubezen do gora. 

Pohoda se je udeležilo 56 pohodnikov iz 
različnih planinskih društev, vseh vetrov, 
in vsi smo vedeli, da smo na tem pohodu 
zato, ker moramo poskrbeti, da plamen-
ček, ki nas spominja na naše preminule 
planince, ne bo nikoli ugasnil. 

Katja Žagar, vodnica PDVS Kanal  

Taborniki rodu Odporne želve 

Luč miru 2018 
V Slovenijo luč miru iz Betlehema prina-

šajo že 27 let. Letos je bil svetovni spre-
jem v Novi katedrali v Linzu, ki se ga je 
udeležila tudi delegacija iz Slovenije in jo 
prinesla 16. decembra 2018 na regijske 
sprejeme, od koder smo jo taborniki in 
skavti nesli v vse kraje. Odporne želve 
smo jo prinesli v Deskle, kjer smo jo 22. 
decembra ob kratkem kulturnem progra-
mu sprejeli in delili ljudem.  
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Zbrali smo se pri koči na Ladišču, kjer je 
vodja pohoda, Valter Reščič, podal nekaj 
napotkov za pohod. Tokrat so se nam, 
poleg predstavnikov Društva soška fronta 
1915–1917, tabornikov rodu Odporne žel-
ve, predstavnikov Območnega združenja 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo Kanal 
in Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije Deskle, pridružili tudi pred-
stavniki društva Pro Chiesa di Plave iz Itali-
je, ki so v največji meri zaslužni za obnovo 
cerkvice sv. Alojzija v Plavah. 

Z Ladišča smo se napotili na levi breg 
Soče, previdno prečkali državno cesto in 
se napotili do drugega ovinka ceste iz Plav 

proti Paljevemu. Tam smo zavili na peš-
pot, ki nas je pripeljala do prve točke ogle-
da – italijanskega korita. Pot smo nadalje-
vali proti ostalinam velike italijanske bara-
ke v bližini kaverne brigade Avellino. Povz-
peli smo se do obvezovališča ranjencev in 
si proti vrhu ogledali sklop manjših kavern 
in utrjenih položajev. Na vrhu Prižnice smo 
imeli kratek počitek. Valter je prebral ne-
kaj odlomkov iz knjige Potovanje na fron-
to, odlomke, ki so se nanašali predvsem na 
koto 383. Nato smo se ustavili pri cerkvici 
sv. Kvirina, popili malo čaja in se spustili 
do cerkvice sv. Alojzija v Plavah. Tu je ob 
13. uri imel vojaški kaplan Slovenske voj-

ske spominsko mašo za padle v vojnah. 
Veseli nas, da so se nam pri maši pridruži-
li tudi drugi krajani. Mladi duhovnik nas je 
navdušil z lepo in presunljivo pridigo, v 
katero je vključil spomine na svojega pra-
dedka, ki se je tudi bojeval na soški fron-
ti. S pridigo pa nam je tudi sporočil, da 
moramo vsa bremena in slabe stvari 
pustiti za sabo in da je praznično obdobje 
najprimernejši čas za to. Po zaključku 
maše smo se vsi skupaj napotil na Ladi-
šče, kjer smo se okrepčali in družili, go-
spod župnik pa nam je obljubil, da na-
slednje leto spet pride. 

Zelo nas veseli odziv društev in kraja-
nov, pa tudi udeležba predstavnikov itali-
janskega društva. Verjamemo, da bomo 
lahko to sodelovanje nadaljevali tudi na 
drugih dogodkih TD Korada. 

Lojzka in Valter Reščič  

Pohod po Spominskem parku Prižnica - kota 383 
Turistično društvo Korada Deskle - Anhovo je v soboto, 15. decembra 2018, uspešno 
izvedlo pohod po Spominskem parku Prižnica - kota 383 v Plavah. Lansko leto ga ni bilo 
mogoče izvesti zaradi obilice padavin in poplav. 

Pohod po zaselkih v 
Kalu nad Kanalom 

Na sončno jesensko nedeljo, 30. sep-
tembra 2018, smo se dobili na igrišču v 
Kalu nad Kanalom z namenom, da preho-
dimo približno 9 km dolgo pot po zasel-
kih KS Kal nad Kanalom. Pot nas je naj-
prej vodila preko cerkve svetega Jurija, 
spomenika NOB ter vojaškega pokopali-
šča iz prve svetovne vojne proti Ščuru in 
oddajniku, kjer nam je slikovit razgled na 
Kal preprečevalo vse večje in gostejše 
grmovje. Pot nas je od oddajnika vodila 
do zaselka Okroglo, kjer se nam je odprl 
razgled proti Julijskim Alpam, Soški dolini 
in južnemu delu Banjške planote, ki nas je 
spremljal skoraj ves čas pohoda. Po kraj-
šem postanku na razgledni točki smo pot 
nadaljevali proti Vrhavču, kjer smo se 
začeli spuščati proti prisojnim pobočjem 
v zaselke Bukovci, Podkras, Gomilnica, 

Brezovo in Zabrdo. Po okrepčilu v Za-
brdem smo se pri Zabrskem koritu začeli 
vzpenjati proti Kalu nad Kanalom. Po za-
selkih so gostoljubni domačini s pijačo in 
jedačo poskrbeli, da nam ni zmanjkalo 
energije in smo brez težav prispeli do šol-
skega igrišča v Kalu nad Kanalom, kjer nas 

je čakala pogostitev. Najlepše se zahvalju-
jemo vsem gostoljubnim domačinom za 
pogostitve v zaselkih, vsem udeležencem 
pohoda in vsem, ki so kakor koli pripomo-
gli k pripravi in izvedbi dogodka. 

TD Kal nad Kanalom, foto: Adrijana Perkon 
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Društvo upokojencev Kanal 

Priznanje ZDUS-a 
28. novembra 2018 je na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani potekal Dan ZDUS-
a (Zveze društev upokojencev Slovenije), 
kjer so bila podeljena priznanja za najak-
tivnejše društvo upokojencev iz posame-
zne pokrajinske zveze za leto 2018. Iz 
PZDU Severne Primorske je to priznanje 
prejelo naše društvo – Društvo upokojen-
cev Kanal. V preddverju dvorane smo se 
vsa nagrajena društva predstavila s svoji-
mi rokodelskimi izdelki. Miza z izdelki 
naših članic je bila zelo obiskana in po-
hvaljena za izredne izdelke, ki so bili pred-
stavljeni.  

Vsem, ki ste s svojim delom in aktivnos-
tjo v društvu pripomogli k prepoznavno-
sti našega društva, iskrena hvala. 

Srečanje prostovoljk 
V počastitev 5. decembra – mednaro-

dnega dneva prostovoljstva – smo pripra-
vili srečanje s prostovoljkami in prosto-
voljci, ki delajo v projektu Starejši za sta-
rejše (v društvu ga izvajamo že od leta 
2009). Pripravili smo simbolična darila za 
prostovoljke, ki so jih prispevali Komuna-
la Nova Gorica, Zavarovalnica Triglav, 
Zavarovalnica Croatia, AMD Nova Gorica 
in DU Kanal. Krajevna skupnost Kanal pa 
je donirala finančna sredstva za pogosti-
tev. Družba Salonit Anhovo je za izvajanje 
programa podarila prenosni računalnik, 
ki smo ga predali v uporabo svoji koordi-
natorki projekta. 

Vsem donatorjem se zahvaljujemo za 
darila in finančna sredstva. S tem so do-
kazali, da razumejo pomen prostovolj-
stva in podpirajo programe, ki jih v druš-
tvu izvajamo pri delu s starejšimi. 

Srečanje jubilantov  
DU Kanal in KO ZB NOV Kanal smo tudi 

v letu 2018 pripravili srečanje jubilantov, 
ki je potekalo v gostišču Križnič 8. decem-
bra. Lani je dopolnilo 80, 85, 90 in 95 let 
40 naših članov, 50-letnico je praznovalo 
11 parov, dva para pa 60-letnico poroke. 
Vsi jubilanti so prejeli darilca. Za 50-
letnico poroke pa so prejeli še čipke, za 
60-letnico pa akvarele. Vsa darila so izde-
lale in poklonile naše članice. Za dobro 
voljo so naši člani odigrali skeč, glasbeniki 
poskrbeli za glasbo in večer ob dobri hra-
ni in pijači ter prijetnem klepetu je hitro 
minil. Jubilantom še enkrat iskrene čestit-
ke, družbi Salonit Anhovo pa zahvala za 
donacijo za počastitev jubilantov. 

Vse besedilo in fotografije: Franc Komac 
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Sekcija za ročna dela  
Sekcija za ročna dela v Društvu upoko-

jencev Kanal, ki jo od vsega začetka delo-
vanja že deset let vodi gospa Sonja Stanič, 
je tudi v letu 2018 nadaljevala svojo dobro-
delnost. Skupina šteje 14 članic in se redno 
sestaja po dve uri tedensko, ki sta name-
njeni zaključevanju izdelkov (veliko dela 
opravijo že doma), izmenjavi mnenj in 
seveda tudi druženju.  

V dogovoru s predstavnico Unicefa 
gospo Majo Mikuž in šiviljo gospo Anko 
Lokar smo se odločile za nadaljevanje 
sodelovanja v projektu izdelave punčke iz 
cunj, s katerim Unicef že vrsto let zbira 
sredstva za cepljenje otrok v državah v 
razvoju. Izkupiček od prodaje ene punčke 
zadostuje za pokritje stroška cepiva za 
enega otroka v prvem letu življenja.  

Tokrat smo Unicefu predale 14 punčk 
(do sedaj pa že več kot 150), ki so bile sku-
paj s punčkami, ki so jih poslale tudi pro-
stovoljke iz drugih krajev, razstavljene v 
preddverju parlamenta in na ljubljanskem 
gradu.  

V decembru smo se odzvale povabilu 
Unicefa na odprtje razstave in ogled parla-
menta. Ob tej priložnosti nam je predstav-
nica za stike z javnostjo v parlamentu raz-
kazala parlament.  

Pletle smo tudi za brezdomce iz Nove 
Gorice: šale, kape in nogavice. Pletenine je 
prevzela njihova socialna delavka gospa 
Vesna Jemec.  

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem 
prostovoljkam, pa tudi vsem tistim, ki pri-
spevajo k temu, da punčke dobijo končno 

podobo (poslikava obrazov).  
Delo nadaljujemo tudi letos, da bomo s 

svojim prostovoljnim delom vsaj malo 
prispevale za nebogljene otroke v nerazvi-
tem svetu.  

Sonja Stanič in Marija Marinič  

Foto: Nada Falatov  
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Tradicionalni slovenski zajtrk 
Tradicionalni slovenski zajtrk je eden izmed osrednjih dogodkov 
dneva slovenske hrane. Odvija se že več let, nazadnje smo ga obele-
žili v petek, 16. novembra 2018.  

S pomočjo slovenskega zajtrka otroke, mladino in širšo javnost sez-
nanjamo s pomenom uživanja zajtrka, s pomenom in prednostmi 
lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predela-
na v Sloveniji. Prav tako je to priložnost, ko lahko javnost seznanjamo 
s pomenom kmetijstva in čebelarstva ter njunim vplivom na okolje in 
s pravilnim ravnanjem z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o 
pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi 
aktivnostmi.  

V Čebelarskem društvu Kanal - Brda že vrsto let z veseljem sodeluje-
mo pri tej akciji. Tudi letos so naši čebelarji zbrali skoraj 40 kilogra-
mov medu in ga podarili otrokom v šolah in vrtcih naše občine. Čebe-
larji ves med podarimo in smo veseli, da ga dobijo tudi naši otroci, 
vnuki. Ob tem si seveda želimo, da bi lokalno pridelana hrana prišla 
čim večkrat na njihove jedilnike.  

Zajtrka sem se skupaj s predstavniki učencev, učitelji ter lokalnimi 
ponudniki udeležila tudi sama. Zbrani smo se strinjali, da je lokalno 
pridelana hrana pomembna.  

Otrokom smo ob tej priložnosti razdelili tudi promocijski material 
Čebelarske zveze Slovenije, jih obiskali v razredih in zanje pripravili 
predavanje. Lepo je videti, da jih zanima življenje čebel in jim na to 
temo ne zmanjka vprašanj.  

Darja Žnidarčič  Med na OŠ Deskle, foto: Darja Žnidarčič  

Praznični december 
2018 v Kanalu 
Turistično društvo Kanal ob Soči je vsako 
leto organiziralo tradicionalno prednovo-
letno srečanje krajanov. Ob koncu lanske-
ga leta se je rodila ideja, da bi k praznova-
nju povabili tudi nekatera druga društva 
in prireditev razširili na tri dni. Tako so v 
sodelovanju z Lovsko družino Kanal, Pro-
stovoljnim gasilskim društvom Kanal, 
Krajevno skupnostjo Kanal in TIC-om Ka-
nal pripravili program, ki so ga poimeno-
vali Praznični december v Kanalu. K sode-
lovanju so povabili tudi enaindvajset 
društev in sodelujočih iz Kanala ter okoli-
ce, in prav vsi so se vabilu odzvali. 

V treh dneh, kolikor je trajala prireditev, 
se je na »Placu« v Kanalu zvrstilo skoraj 
dvesto nastopajočih. Prvi, tradicionalni 
večer je bil v domeni turističnega društva, 
drugi lovske družine z odličnim lovskim 
golažem in tretji gasilskega društva, ki je 
ob postrežbi dobrot prikazalo uporabne 
načine gašenja. Vsa društva so krajanom 
ponudila kozarček kuhanega vina, čaja in 
jedačo. Ob vsem tem pa so dobrote pri-
pravile še pridne ženske roke društev Glo-
bočak in ŠKTD Levpa. Vsak večer se je s 
posebnimi sanmi in konjsko vprego med 
otroke pripeljal dedek Mraz in jih obdaril. 
Otroci so bili deležni posebnega progra-
ma. Organizatorji so se potrudili, da je 

praznično vzdušje pričaral tudi prireditve-
ni prostor. Vzdušje je bilo prijetno in dru-
ženje veselo. Nastopi vokalnih skupin in 
godbe so oznanjali praznično vzdušje. Ob 
mrzlih večerih je množična udeležba kraja-
nov in sodelujočih potrdila, da je Praznični 
december v Kanalu uspel. Organizatorji so 
bili zadovoljni tudi, ker je prireditev obi-
skalo veliko ljudi iz okoliških krajev.  

Čeprav je bilo pobudnik prireditve in 
glavni organizator turistično društvo, člani 
društva so prizadevno opravili tudi vsa 

dela urejanja prostora in druga tehnična 
opravila, je prireditev po mnenju mnogih 
uspela zaradi odličnega in prizadevnega 
sodelovanja vseh sodelujočih.  

Zadovoljni z doseženim so v turističnem 
društvu že opravili oceno in kličejo na sni-
denje na Prazničnem decembru 2019 v 
Kanalu.  

Klelija Dolenc 

Foto: Borut Jurca 
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Od vseh intervencij je bilo največ poža-
rov (13), ki so predstavljali nekaj manj kot 
tri četrtine (72,2 %) vseh intervencij. Dru-
gih intervencij je bilo pet (enkrat NUS, 
enkrat ujme, dvakrat reševanje obolele 
osebe, enkrat tehnično posredovanje). 
Med večje intervencije izven naših meja 
sodi požar v naravi na Sveti Gori. Med 
večje intervencije v občini Kanal pa požar 
hiše v Desklah, kjer je nastala večja materi-
alna škoda. Delež požarov se je povišal (s 
43,9 % v 2017 na 72,2 %), a je bilo teh inter-
vencij številčno manj (z 18 v letu 2017 na 
13). Nazadnje smo imeli tako malo inter-
vencij leta 2008, ko je bilo 16 intervencij. V 
povprečju smo v zadnjih petnajstih letih 
posredovali sedemindvajsetkrat (27) na 
leto, če gledamo obdobje zadnjih petih 
let, pa kar triintridesetkrat (33). Trend 
intervencij je upadel. 

Požare delimo na več podskupin. Od 
vseh požarov so bili trije (3) požari v nara-
vi (predlani 5), osem (8) požarov v objek-
tih (predlani 10), nobenega požara na ko-
munalnih sredstvih (predlani 1) in dva (2) 
na prometnih sredstvih (predlani 2). Lani 
nismo posredovali pri prometnih nesre-
čah. V povprečju je bilo 1,5 (predlani 3,4) 
intervencije na mesec. Povsem brez inter-
vencij smo bili aprila, maja in oktobra. 
Skupno so vse intervencije trajale 37,4 ur 
oz. 1 dan 13 ur in 24 min (predlani 4 dni 12 
ur 43 min ali 108,72 ure). Na vseh interven-
cijah je sodelovalo 174 gasilcev (predlani 
343), ki so skupaj opravili dobrih 372 ur 
dela (predlani 977,35) in 35-krat (predlani 
80) uporabili vozila PGD Kanal.  

V letu 2018 smo imeli en primer (predlani 
4), ko smo morali več kot enkrat v istem 
dnevu posredovati (26. decembra). 

Naj, naj ...:  

– največ intervencij glede na skupino do-
godka: požari (13);  

– največ intervencij glede na vrsto dogod-
ka (podskupina): požari v objektih (8);  

– meseca z največ intervencijami: 
februar in december (po 4);  

– mesec z največ sodelujočimi gasilci: 
februar (43);  

– najdlje trajajoča intervencija: 6 ur 43 mi-
nut (požar v naravi, Sveta Gora);  

– največ sodelujočih gasilcev na intervenci-
ji: 23 (požar ostrešja stanovanjske hiše v 
Desklah);  

– dan v tednu, ko se je zgodilo največ do-
godkov: sobota (5);  

– del dneva, ko se je zgodilo največ dogod-
kov (dan razdeljen na 1/8 dneva = 3 h): 
15.00–18.00 (6 intervencij);  

– število dogodkov med tednom 
(ponedeljek–petek): 9 (50 %);  

– število dogodkov med tednom in 7.00–
15.00: 4 (22,2 %).  

PGD Kanal 

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal 

Statistika intervencij PGD Kanal v letu 2018 
Leto 2018 je bilo za gasilce PGD Kanal na področju posredovanja na intervencijah manj 
aktivno leto kot leta poprej. V letu 2018 smo posredovali na osemnajstih (18) interven-
cijah, kar je pod povprečjem v zadnjem desetletju. 

Praznovanje zlatega 
jubileja PGD Avče 

Na pobudo Krajevne skupnosti Avče je 
bilo leta 1968 ustanovljeno Prostovoljno 
gasilsko društvo Avče. Praznovanje zlate-
ga jubileja je potekalo v soboto, 22. de-
cembra 2018, v večnamenski dvorani v 
Levpi, v družbi članov in povabljencev. 
Poleg kulturnega in zabavnega programa 
je potekal tudi prevzem novega vozila. 
Pred petdesetimi leti je ključe prvega 
vozila društvu predal Alojz Bucik, in pre-
dal je tudi ključe novega vozila v soboto. 
Gre za vozilo za gašenje gozdnih požarov 
s petimi sedeži, 350 litri vode in dvema 
hidravličnima visokotlačnima vijakoma na 
podvozju Forda Ranger. Skupna vrednost 
vozila je dobrih 68.000 €, ki jih je društvo 
zadnja leta zbralo z delom in tako vozilo 
v celoti odplačalo. Poleg gašenja gozdnih 
požarov bo vozilo lažje od drugih dosto-
palo do strnjenih delov naselij. Staro vozi-
lo je odkupilo PGD Soteska. Uradnemu 
delu večera sta sledila večerja in ples ob 
živi glasbi. 

Zahvala, da je celoten dogodek potekal, 
kot je moral, gre vsem nastopajočim in 
društvom, ki so pripomogla k organizaciji 
večera. Vsem prisotnim se zahvaljujemo 
za udeležbo, vsem skupaj pa želimo uspe-
šno leto 2019. V službi ljudstva še nasled-
njih 50 let! 

Leon Dugar  
Foto: Urška Dugar  
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V soboto, 17. novembra 2018, je Turistič-
no društvo Korada Deskle - Anhovo na 
taborniškem prostoru v Gorenjih Desklah 
pripravilo že 3. Štokolofest. Štokolofest je 
tekmovanje parov v pripravi štokola. Obi-
čajne sestavine jedi so krompir, ohrovt 
(brzote) ali stročji fižol (uojine) in ocvirki, 
zdaj pa se pogosto uporabljajo tudi buče. 
Letos pa smo prvič lahko poskusili štokalo 
z uojinami oziroma fižoletami oziroma 
stročjim fižolom.  

Na tekmovanju so sodelovale štiri ekipe: 
ekipa tabornikov rodu Odporne želve An-
hovo (Zoran in Aleksander), Risarki 
(Alenka in Mirjam), Modre (Lojzka in 
Zdenka) in ekipa TD Korada (Mateja in 
Valter). Najprej so ekipe začele pripravo 
krompirja, zelenjave ... Kljub temu da so 
ekipe pripravljale jed druga poleg druge, 
skrivnosti niso bile razkrite. Tekmovalci so 
si pomagali med seboj, tako z izposojo 
opreme kot tudi posameznih sestavin. 
Pozitivno in toplo vzdušje, kljub hladu, je 
pomagalo, da so ekipe pripravile jedi za 
ocenjevanje. Ocenjevalna komisija (Tanja 
in Marta) je začela ocenjevanje, ne da bi 
vedela, čigav štokolo ocenjuje. Tudi letos 
je vzporedno potekalo ocenjevanje ocvir-
kovc, druge tipične jedi naših krajev. Ko je 
komisija zaključila ocenjevanje, sta Jožica 

in Mihaela, zmagovalki prvih dveh Štoko-
lofestov, razglasili rezultate. Zmagali sta 
Risarki, Alenka in Mirjam, z brzotnim što-
kolom z veliko ocvirki. Med ocvirkovcami 
pa sta najboljšo oceno prejeli Marija in 
Mihaela. Vsi udeleženci smo prejeli lepe 
predpasnike v barvi sivke, z motivom Što-
kolofesta, ki ga je že za prvo tekmovanje 
naslikala Alenka.  

Štokolofest postaja tradicionalna prireditev 
Štokolo je tradicionalna jed naših mam in babic, ki jo želimo z našim tekmovanjem ob-
uditi. Bila je tudi jed revnih, saj sta osnova štokola krompir in razna zelenjava, ki so jo 
imeli v glavnem vsi doma. Ocvirki so se dodali, če so bili na razpolago, lahko pa tudi ne. 
Priznati moramo, da se od te tradicije nekoliko oddaljujemo, saj je najboljši štokolo 
tisti, ki ima veliko ocvirkov in še malo pancete zraven.  

Veseli smo bili kar lepega števila obisko-
valcev, s katerimi smo skupaj okušali vse 
pripravljene jedi. Veseli nas, da je priredi-
tev poznana tudi izven naše občine, tako 
obiskovalcem kot tekmovalcem. Čestita-
mo vsem sodelujočim za trud in pogum 
za pripravo jedi. Hvala tudi obiskovalcem, 
ki ste spodbujali tekmovalce in jih nagra-
dili s svojim navdušenjem nad hrano in s 
pohvalami. Prireditev je bila financirana iz 
sredstev Občine Kanal ob Soči ter s po-
močjo pokroviteljev. Komaj čakamo, da 
se ponovno srečamo in užijemo nove 
kulinarične dobrote.  

Lojzka in Valter Reščič  

Risarki Alenka in Mirjam sta zmagali z brzotnim štokolom z veliko ocvirki. Foto: Valter Reščič 
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Pesem je zaklad v duši  

Revija pevskih zborov 
Goriške 2019 

Vsak konec januarja Kulturni dom Deskle 
odpre vrata pevskim zborom in ljubiteljem 
petja. Na letošnji že 18. reviji pevskih zbo-
rov Goriške, ki je potekala v Desklah od 25. 
do 27. januarja, se je predstavilo 25 zbo-
rovskih sestavov, kar pomeni, da smo sli-
šali več kot 80 pesmi in več kot 500 nasto-
pajočih.  

Slišali smo pisano paleto slovenskih 
umetnih in ljudskih pesmi kot tudi reper-
toarje iz svetovne zakladnice zborovske 
literature. Predstavili so se ženski, moški 
in mešani pevski zbori, večji ter manjši 
vokalni sestavi ter mlajši in starejši pevci iz 
širše Goriške.  

Tridnevno revijo je v petek s pozdravnim 
nagovorom pospremila na pot županja 
občine Kanal ob Soči Tina Gerbec. V umet-

niško-strokovnem pogledu je revijo 
spremljal poznavalec zborovske glasbe, 
zborovodja in pedagog Matej Penko. Dela 
strokovnega spremljevalca ne gre enačiti 
z delom žiranta, saj strokovni spremljeva-
lec zborom svetuje in jih vzpodbuja za 
nadaljnjo kakovostno 
umetniško rast.  

V polni dvorani je ob za-
ključku revije koordinator-
ka JSKD Nova Gorica Sabi-
na Volk Simčič poudarila, 
»da so pevski zbori v lokal-
nih skupnostih srce splošne-
ga družbenega življenja. 
Pevke in pevci se na vajah 
trudijo za skupno stvar in 
za skupnost. Vsi naši prazni-
ki, pa naj bodo osebni, lo-
kalni, cerkveni ali državni, 
so pospremljeni s pesmijo. 
Petje je povezovalno in 
skupnostno dobro.«  

Zahvala gre vsem nastopajočim, publiki, 
članom Kulturnega društva Svoboda, 
osebju osnovne šole, krajevni skupnosti in 
občini, saj brez skupnih prizadevanj revija 
ne bi bila mogoča.  

JSKD Nova Gorica  

MePZ Jože Srebrnič Deskle z zborovodkinjo Adelo Jerončič. 
Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav  

MePZ Kazimir Nanut Kanal z zborovodjem Klemenom 
Nanutom. Foto: Jernej Skrt  
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»Čez tri gore, čez tri 
dole« k zamejcem na 
Opčine 

Z veseljem smo se kalski folklorniki od-
zvali povabilu slovenskih zamejcev v Italiji 
ter z izročilom Banjške planote in Posočja 
odplesali na Opčine pri Trstu, kjer se je v 
nedeljo, 18. novembra 2018, odvijalo čez-
mejno srečanje Čez tri gore, čez tri dole 
2018. Na odru tamkajšnjega Prosvetnega 
doma so z ljudsko kulturo, ki se je od ve-
dno pretakala ob in preko meja naše deže-
le, sooblikovali prireditev skupaj s Kultur-
nim društvom Kraški šopek iz Sežane ter 
Glasbenim društvom Tamburaši iz Vipave 
ter gostiteljico in organizatorko celotne 
prireditve, domačo Tržaško folklorno sku-
pino Stu ledi. Prijeten kulturni in družabni 
večer je bil ob glasbi in plesu posvečen 45- 
-letnici delovanja tržaških folklornikov, ki 
svoje žlahtno udejstvovanje posvečajo 
predvsem ljudskemu izročilu dežele Furla-
nije - Julijske krajine.  

Folklorna skupina Kal nad Kanalom prve 
mesece letošnjega leta posveča koroškim 
plesom. S plesi Dravske doline želimo po-
častiti spomin na sodelovanje z izpred 
dobrim letom preminulim prof. Metodom 
Špurom. Koreografijo, ki jo je ljubitelj 
folklorne dejavnosti kalskim folklornikom 

pripravil pred štirimi leti, sta v priredbo 
vzela mentorja Marko Prapretnik in Ines 
Paravan. Odrsko postavitev bodo pred-
stavili na pomladnem srečanju folklornih 
skupin, pevcev in godcev severne Primor-
ske. Ta se bo predvidoma tudi letos sredi 
marca odvijala v Kulturnem domu Svobo-
da v Desklah. Sicer pa je Ministrstvo RS za 

kulturo v letu 2018 Folklorni skupini Kal 
nad Kanalom podelilo naziv »nevladna 
organizacija v javnem interesu«, kar je 
vsekakor tudi priznanje ljubiteljskemu 
folklornemu delovanju kalskega podeže-
lja.  

Darja Rijavec  

Foto: Ljubica Cvetrežnik  

Muzikal O, mama mo-
ja! v Desklah 

Plesna skupina Tince je na deskljanskem 
odru gostila Center aktivnosti Fužine. Naj 
zapišemo nekaj o njih. Center aktivnosti 
Fužine je namenjen vsem starejšim prebi-
valcem ožjega in širšega lokalnega obmo-
čja Mestne občine Ljubljana, vsem, ki želi-
jo aktivno preživeti dan, vsem, ki se želijo 
naučiti nekaj novega. V centru so izjemno 
aktivni in omogočajo, da starejši z lastno 
aktivnostjo in ustvarjalnostjo skrbijo za 
psihofizično počutje in kakovost življenja 
tudi po upokojitvi. V tem smo Tince našle 
veliko skupnega. Z njimi sodelujemo že 
tretje leto. Vsako leto nas povabijo v Dom 
starejših občanov Fužine, kjer oskrbovan-
cem s svojimi točkami popestrimo življe-
nje. Srečali pa smo se tudi na Medgenera-
cijskem odru v Cankarjevem domu, kjer se 
je odvijal Festival za tretje življenjsko ob-
dobje in kjer smo tudi me nastopale. Njihov 
muzikal O, mama moja! nam je bil izjemno 
všeč, zato smo jih povabile tudi na svoj 
oder, kjer se je v četrtek, 22. novembra 
2018, v živo odvrtel muzikal, pripravljen 
pod mentorstvom Kristjana Hacina in Ane 
Bibi Urbančič. 

 »Predstava je postavljena po svetovno 
priznani filmski in odrski uspešnici Mamma 
Mia. Tokrat pa v vlogah plešočih in pojočih 
igralcev nastopajo nadarjeni člani Centra 
dnevnih aktivnosti Fužine – središče druže-
nja in aktivnosti za starejše (CAF), ki so v uri 
in pol dolgi predstavi poskrbeli, da se boste 
nasmejali ob njihovih hudomušnih domisli-

cah, da vam bo srce zaigralo ob ljubezen-
skih pripetljajih in najverjetneje boste zaže-
leli zaplesati ob zimzelenih melodijah ABBE 
…« (Povzeto iz programa 58. Festivala za 
tretje življenjsko obdobje – Cankarjev dom 
Ljubljana, 1. do 3. oktober 2018).  

Plesno kulturni klub Tince Deskle  

Foto: FB-stran CAF Fužine  
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Na dogodku se je uvodoma prisluhnilo 
izvirni recitaciji pesmi Za upi Emila Hojaka 
(1888–1913), nekdanjega učitelja in pesni-
ka v Levpi, v izvedbi Jerice Česnik Antler, 
ob kitarski spremljavi Aleša Valentinčiča. 
Uvodni nagovor ob predstavitvi knjige je 
imel bivši župan občine Kanal ob Soči An-
drej Maffi. V imenu Založbe Annales ZRS 
Koper je prisotne pozdravila vodja zalo-
žbe Alenka Obid. Urednici knjige, doc. dr. 
Danila Zuljan Kumar in Mojca Perkon Ko-
fol, sta z avtorji člankov v monografiji 
predstavili njeno vsebino.  

Monografija Zahodna Banjška planota 
skozi čas predstavlja z različnih zornih ko-
tov tematike območja krajevnih skupnosti 
Kal nad Kanalom, Levpa in Avče. Teme so 
raziskovali strokovnjaki različnih znanosti. 

Ponuja zanimiv vpogled v večstoletno 
dogajanje, ki je krojilo usodo tega prosto-
ra in narekovalo smernice stanja in razvo-
ja. Članki so v monografiji smiselno urejeni 
po vsebinskih sklopih glede na tematiko 
in vedo, ki ji pripadajo, od geografije, bo-
tanike, arheologije, umetnostne zgodovi-
ne, zgodovine, etnologije in jezikoslovja: 
Geografska podoba zahodne Banjške pla-
note Adrijane Perkon, mag. geografije, 
Oznaka rastja in rastlinstva (vegetacije in 
flore) zahodne Banjške planote dr. Igorja 
Dakskoblerja; Arheološka podoba zahodne 
Banjške planote dr. Teje Gerbec, Mance 
Vinazza; Cerkve v Avčah, Nadavču in Levpi 
v vizitacijah apostolskega odposlanca Jer-
neja Porcie iz leta 1570 doc. dr. Tanje Marte-
lanc; Zakaj so Avčani v zameno za Avško 

Predstavitev knjige Zahodna Banjška planota 
skozi čas 
V torek, 6. novembra 2018, je v večnamenskem objektu v Levpi potekala predstavitev 
knjige Zahodna Banjška planota skozi čas, urednic doc. dr. Danile Zuljan Kumar in Moj-
ce Perkon Kofol, ki je izšla konec oktobra pri Založbi Annales Znanstveno-raziskovalnega 
središča Koper s finančno podporo Občine Kanal ob Soči in Javne agencije za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije. 

lazno dobili Avško gmajno na Trnovski 
planoti Petre Kolenc, univ. dipl. bibliote-
karke, Politično življenje zahodne Banjške 
planote na stiku 19. in 20. stoletja Nataše 
Henig Miščič, mag. zgodovine, Avče med 
prvo svetovno vojno: izkušnje civilnega 
prebivalstva Roberta Devetaka, mag. zgo-
dovine, Utrip življenja na zahodni Banjški 
planoti v prvih letih po drugi svetovni vojni 
Aleksandre Pavšič Milost, prof. zgodovi-
ne in sociologije, Društva na zahodni 
Banjški planoti skozi čas Jurija Rose, prof. 
zgodovine in sociologije; Ko etnološka 
zbirka postane izziv novih znanosti: razsta-
va Staroverstvo in staroverci mag. Darje 
Skrt, Nekatere znane in manj znane osebe 
in družine, rodovno povezane z območjem 
zahodne Banjške planote Alenke Božič, 
upokojene prof. slovenščine in ruščine, S 
prepletanjem folklornih plesnih korakov 
tkemo niti preteklosti za prihodnost Darje 
Rijavec; Govori zahodne Banjške planote 
doc. dr. Danile Zuljan Kumar, Krajevni 
imeni Davča in Avče: substrat (keltski, ro-
manski), adstrat (furlanski), superstrat 
(nemški) ali slovanska dediščina? dr. Silva 
Torkarja, (Iz)gradnja besedilnega pomena 
z jezikoslovno-stilistično analizo na prime-
ru Legende o levpskem gradu Mojce Per-
kon Kofol, uni. dipl. slovenistke. Knjigi je 
dodan Dodatek, v katerem so prispevki: 
Kal nad Kanalom v mozaiku časa Darje 
Rijavec, O praznovanjih snežnice Nadje 
Jug, Amaterske gledališke igre levpske 
mladine Tadeja Lebana, Levpa in njeno 
izročilo Mojce Perkon Kofol, Spomini Kristi-
ne Berlot, roj. 1921, iz Levpe in Potencial in 
problematika turizma zahodne Banjške 
planote Nike Testen iz Turistično informa-
cijskega centra občine Kanal ob Soči.  

Sodelujoči so ob zaključku prejeli kolač-
ke v obliki srca izdelovalke Alenke Gololi-
čič. Ti so bili na tem območju ob prazni-
kih nepogrešljivi. Dogodek se je zaključil z 
avtorsko skladbo Branka Cvetrežnika s 
prijatelji z naslovom Banjška planota.  

Vse zahvale Raziskovalni postaji ZRC 
SAZU v Novi Gorici in doc. dr. Danili Zu-
ljan Kumar, Prosvetnemu društvu Soča 
Kanal oz. predsednici Milici Zimic, Občini 
Kanal ob Soči in bivšemu županu Andreju 
Maffiju, krajevnim skupnostim, društvom 
ter donatorjem Soškim elektrarnam Nova 
Gorica, d. o. o. in Komunali Nova Gorica, 
d. d.  

Mojca Perkon Kofol 

 

Naročila za knjigo sprejema Založba 
Annales ZRS Koper preko e-naslova: 
zalozba-annales@zrs-kp.si. 

Foto: Breda Medvešček in Matic Batič  
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Potovanje na fronto, 
potovanje skozi čas 

Zadnji izvod knjige Giacinta in Luise De 
Caroli Potovanje na fronto je pomenljivo 
končal pot na osrednji slovesnosti ob 100. 
obletnici konca prve svetovne vojne na 
Žalah v Ljubljani, 9. novembra 2018. Pred-
sednik Republike Slovenije Borut Pahor je 
Turistično društvo Korada Deskle - Anho-
vo in mene povabil na slovesnost, ker smo 
v preteklih štirih letih, in bomo tudi v pri-
hodnosti, izvajali dejavnosti, vezane na 
dogodke iz prve svetovne vojne. Ob za-
ključku prireditve sem predsedniku izročil 
zadnji izvod knjige, mu na kratko predsta-
vil pomen knjige in ga povabil v naše kraje 
in na naše prireditve. Potovanje na fronto 
je tako našlo mesto pri predsedniku repu-
blike, v spominjanje na dogodke iz prete-
klosti in opomin, da se ne bi nikoli več po-
novili. 

Slovesnost se je odvijala ob kostnici žr-
tev prve svetovne vojne – tudi Kostnica 
kranjskih Janezov, ki stoji na obrobju dela 
A Centralnega pokopališča Žale v Ljubljani 
in hrani posmrtne ostanke 5258 žrtev prve 
svetovne vojne in neposredno z njo pove-
zanih konfliktov. Tako so tu shranjeni po-
smrtni ostanki pripadnikov Avstro-ogrske 
vojske, srbskih, ruskih in romunskih vojnih 
ujetnikov, judenburških upornikov, koro-
ških borcev, preporodovcev … (Vir: 
https://sl.wikipedia.org).  

Potovanje je knjiga začela 18. oktobra 
2015 v Plavah, kjer je bila prisotna tudi 
avtorica Luisa De Caroli. Knjigo sva z ženo 
Lojzko predstavljala po celi Sloveniji in v 
dvajsetih predstavitvah širila njeno sporo-
čilo o nesmiselnosti vojn in hkrati pred-
stavljala naše lepe kraje, s pogledom v 
preteklost, sedanjost in prihodnost. Knjiga 
se je dotaknila več kot tristo udeležencev 
predstavitev, stopila je v več kot osemsto 
domov, izposodite si jo lahko v 58 knjižni-
cah po celi Sloveniji.  

Zgodbe iz preteklosti so ustvarile in 
ustvarjajo nove zgodbe. Spoznali smo 
Luiso in njenega brata Lorenza, njune kra-
je v Piemontu pod francoskimi Alpami ter 
njune bogate in tudi krute življenjske iz-
kušnje. Na predstavitvah smo srečevali 
prijazne in srčne ljudi, ki jih zanima naša 
zgodovina, delili spomine in jih s tem ohra-
njali v korist nas vseh, naše prihodnosti in 
prihodnosti naših potomcev. Ena najlepših 
zgodb, ki se je razvila v prisrčno prijatelj-
stvo in sodelovanje, je srečanje s Primorci 
in Istrani v Prekmurju. Nikoli si ne bi misli-
la, da bova prišla do najvzhodnejše točke 
Slovenije, Pince - Marof, in se srečala s 
potomci primorskih in istrskih beguncev, 

ki so v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, 
zaradi uničenih domov in razmaha faši-
zma, ki zavednim ljudem na tem področju 
ni omogočal življenja, odšli živet v Prek-
murje.  

Prva svetovna vojna, to so kruta zgodo-
vinska dejstva, ki so nam bila v nekem 
obdobju morda dolgo bolj ali manj zamol-
čana. Ampak zdaj se zavedamo, da je tre-
ba spomine gojiti naprej, zgodovino je 
treba ohranjati in jo prenašati novim rodo-
vom, tudi zato ali predvsem zato, da se 
taki dogodki ne bi ponovili. Zato smo v 
Turističnem društvu Korada Deskle - An-
hovo tudi vse dogajanje ob spominjanju 
na začetek prve svetovne vojne poimeno-
vali: »Da se ne bi ponovilo«. Ko smo se leta 
2015 odločali o poimenovanju, se še nismo 
zavedali, kaj se bo prav kmalu začelo do-

gajati. Kriza z begunci nas je spet spomni-
la na krutost naše zgodovine in še bolj se 
zavedamo, kako na tanki nitki lahko visi 
svetovni mir, in še bolj je pomembno, da 
se ne bi ponovilo.  

Trenutno ne razmišljam o ponatisu knji-
ge, a njeno sporočilo bomo še naprej širili 
na dogodkih spominjanja na prvo svetov-
no vojno. Vezi, ki so se stkale z Luiso, Lo-
renzom, s Primorci in Istrani iz Prekmurja, 
ne bomo pretrgali, s prihodnjimi druženji 
jih bomo še ojačali. 

Lojzka in Valter Reščič 
 
Opomba avtorjev: V naslednji številki bomo 

objavili sporočilo knjige, ki ga je Luisa De Caroli 
strnila v pismu, ki ga je prebrala na prvi pred-
stavitvi, oktobra 2015, in sva ga prenesla vsem 
prisotnim na predstavitvah ter vsem, ki ga 
boste prebrali.  

Foto: Daniel Novakovič/STA  

Kostnica žrtev prve svetovne vojne na Žalah, kjer se je odvijala osrednja slovesnost ob 100. obletnici 
konca prve svetovne vojne. Foto: BoBo 



29 

 

Nov zagon pihalnega 
orkestra 

Septembra lani smo godbeniki Pihalne-
ga orkestra Salonit Anhovo spet odprli 
kovčke svojih inštrumentov in začeli no-
vo sezono, ki pa je drugačna kot prete-
kle. Dirigentsko paličico je namreč pre-
vzel novi dirigent Peter Pavli. Takoj smo 
poprijeli za inštrumente, jih namazili in 
naoljili, zamenjali jezičke, poiskali note in 
začeli pridno vaditi. Čeprav smo sezono 
začeli nekoliko pozneje, se je orkester 
udeležil številnih dogodkov, kot so Bov-
ški maraton, oddaja Dobro jutro, kome-
moracija ob dnevu mrtvih v Gorici in Go-
narsu, Revija pihalnih orkestrov severne 
Primorske, popestrili smo srečanje kraja-
nov s prihodom dedka Mraza v Kanalu 
ter izpeljali prvi samostojni koncert v tej 
sezoni – tradicionalni božično-novoletni 
koncert.  

Božično-novoletni koncert je potekal v 
Kulturnem domu Deskle. Orkester je 
poslušalce razvajal z znanimi božičnimi 
napevi kot tudi z zimzelenimi slovenski-
mi popevkami. Večer so popestrili še 
pevka Nataša Jakopič in Klapa con Moto. 

Koncert je uspel, orkester pa ne poči-
va, saj so note z božično tematiko že v 
arhivu, na »pultih« pa so že note za na-
slednji nastop.  

Poleg pihalnega orkestra imamo v Des-
klah tudi mladinski pihalni orkester, ki 
skupaj z godbeniško šolo skrbi za pod-
mladek. Orkester sodeluje na različnih 
kulturnih in zabavnih prireditvah, ne sa-
mo v Desklah, ampak tudi na širšem ob-
močju občine Kanal ob Soči in celo v Itali-
ji. Za seboj imajo kar nekaj uspešnih pro-
jektov in nastopov, zlasti na mednarodni 
reviji mladinskih pihalnih orkestrov v 
kraju Turriaco v Italiji. Njihov vodja in 
dirigent Robert Hvalica vodi orkester vse 
od ustanovitve.  

Godbeniški pozdrav 

V. K., R. H.  

Foto: Jernej Kravos  
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Bilo je meseca marca 1943, ko smo se tri 
mladinke s tremi kovčki odpravile v Furla-
nijo, v zloglasno koncentracijsko tabori-
šče Gonars. Z menoj, ki še nisem dopolnila 
niti šestnajst let, sta bili nekoliko starejši 
Marija Strgar - Kavcova in Marija Kralj - 
Štegarjeva. V kovčkih so bili naloženi 
manjši zavoji s prehrambnimi izdelki, ki so 
jih pripravile naše dobre in iznajdljive ma-
me. Pripravile so zlasti nepokvarljivo hra-
no, kot so prepečenec, suho sadje, orehi, 
pražena moka in še kaj. V tej humanitarni 
akciji smo Doblarci skupaj z nekoliko bolj 
oddaljenimi Gomilarji pokazali, kako po-
membno je pomagati ljudem v stiski. Po-
budo, da smo to udejanjili, je dal spošto-
vani in zelo priljubljeni borec, žal že pokoj-
ni Janez Učakar, po vojni razglašen za 
narodnega heroja. Janez je bil eden od 
osmih, ki jim je konec avgusta 1942 uspelo 
pobegniti iz taborišča skozi izkopani rov. 
Še nekaj drugim, ki so z nečloveškimi na-
pori kopali dolge nočne ure, pobeg ni 

uspel, ker so straže odkrile dogajanje. Za 
štirimetrsko visoko žico je ostal tudi Jane-
zov mlajši brat Ferdinand. Srečnim ubežni-
kom je vsem izčrpanim uspelo priti v Brda 
in so se preko zvez vključili v partizanske 
enote. Ferdinand ni dočakal svobode. Že 
kmalu po kapitulaciji Italije je kot partizan 
padel na naši primorski zemlji. Bratu Fer-
dinandu in drugim sotrpinom je Janezova 
pobuda gotovo pomenila več kot le hra-
na, pomenila je zahvalo, da mu je pobeg 
uspel. Zavoji s hrano so bili opremljeni z 
imeni, namenjeni so bili Ferdinandu in tudi 
drugim sojetnikom. V spominu mi je ostal 
priimek Horvat. 

Gonars je z današnjega pogleda zelo 
blizu, hitro dosegljiv. Takrat je bilo druga-
če. Do Gorice in naprej do Palmanove smo 
se peljale z vlakom, nato pa smo vsaka s 
svojim težkim kovčkom pešačile kakih 
osem kilometrov do Gonarsa. Na poti nas 
je ujel močan naliv. Mokre kot kure smo s 
premočenimi kovčki prišle do taboriščne 

Bilo je pred 75 leti 
Mnogo je dogodkov, ki jih hrani moj stari spomin na našo polpreteklo zgodovino in 
narodnoosvobodilni boj. Opisala bi le en dogodek, ki ga posvečam svojemu rodnemu 
Doblarju in svojim Doblarcem. 

uprave. Ker sem bila bolj vešča italijanšči-
ne, sem po Janezovem nasvetu zaprosila 
za pogovor s kuratom. Prišel je in velel, 
naj kovčke prinesemo kar v njegovo pi-
sarno. Z veseljem smo to storile. Na zavo-
je, ki smo mu jih izročile, smo napisale 
naslovnike in še svoje naslove. Po nekem 
času je na moj domači naslov prispela 
dopisnica z zahvalo in vprašanjem, »od 
kod ta iniciativa«, popisan pa je bil Ferdi-
nand Učakar. Takoj po prejemu dopisni-
ce sem iz previdnosti poiskala zvezo z 
Janezom, da mi svetuje, kaj naj odgovo-
rim. Dejal je, naj napišem, kar hočem, 
vendar naj v besedilo vnesem ime Janja. 

Z mamino pomočjo sem napisala dokaj 
zapleteno besedilo, ki je dalo vedeti, da je 
Janez živ. Povratek domov je bil mnogo 
lažji. Kovčke smo med potjo kar odvrgle, 
saj so bili tako razmočeni, da niso bili več 
uporabni. Prenočile pa smo v Krminu pri 
Fanici, sestri Marije Strgar. Ob ognjišču 
smo se pogrele, se posušile in ob njem 
tudi prenočile. Naslednji dan pa vrnitev 
domov – z vlakom iz Palmanove v Gorico 
in naprej v našo Soško dolino. 

Vida (Kragelj) Medvešček - Zorana  

Nekdaj v Plavah 
Ob zadnjem obisku pri gospodu Antonu Pavlici iz Plavi sem izve-

dela res veliko zanimivosti, o katerih nisem še nikoli slišala. Če-
prav gre za nedavno zgodovino, si mlajši ne znamo predstavljati, 
kako je takrat bilo in kako so v tistih časih ljudje živeli. Pavlica 
pravi, da je bila v času med vojno in po njen pri nas velika kriza, 
pa vendar je vsaka hiša imela doma kravo, vzredili so tudi prašič-
ka ali dva. »Vsak se je znašel po svoje,« še doda in z zanimanjem 
pregleduje v album skrbno spravljene fotografije, ki se jih je med 
vsemi temi leti že kar pošteno nabralo. »Gostilne!« skoraj zavpije 
in se nasmeji … »Brez gostilen pa res ni šlo. V Plavah jih je obsta-
jalo kar pet, menda,« še doda. Od prvotno petih gostilen na razme-
roma majhnem prostoru sta se obdržali še dve, to sta Gostilna pri 
mostu in Gostilna Dermota. Pri mostu čez Sočo je bila v Plavah še 
ena gostilna, reklo se ji je pri Janezu Križniču.  

Spodnja slika, ki je pravzaprav razglednica, prikazuje Gostilno 
pri Francki ob odprtju železniške postaje Jesenice–Gorica, kjer je 
obstajala tudi javna tehtnica. 

Gostilna in trgovina pri Zimicu je bila na levem bregu reke Soče. 
Spodnja fotografija je bila posneta pred Gostilno pri mostu – na 
vhodnih vratih stoji nekdanja lastnica Zorka še kot dekle. 

slika 3 

slika 2 

slika 1 
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Pinu Auberju v spomin 
Kot da ne bi bilo dovolj žalostnih novic v 

letu 2018, ko so nas zapuščali s Kanalom 
tesno povezani ljudje, je 24. novembra po 
vsej dolini odjeknila novica, da nas je v 80. 
letu zapustil Tržačan Pino Auber. Dolga 
leta je bil tesno povezan s kanalskimi skoki 
in bil vzor številnim mladim in že uveljav-
ljenim skakalcem. Bil je človek, ki je zelo 
spoštoval dosežke drugih, sam pa bil silno 
skromen in nezahteven. Vedno je postav-
ljal druge v prvo vrsto in cenil vsako po-
zornost in prijazno besedo.  

Najbolje smo ga poznali organizatorji 
skokov s kanalskega mostu in skokov z 
velikih višin. V Kanalu je prvič nastopil leta 
1993 in kmalu postal serijski zmagovalec. 
Bilo je obdobje, ko se ni prijavilo veliko 
skakalcev na tradicionalno tekmo v Kana-
lu, on pa nas je razveselil z udeležbo trža-
ških skakalcev in skakalk in nam rešil prire-
ditev. Tudi mladim se je posvečal kot men-
tor in jih velikodušno sprejel v domačem 
Trstu. Kanal mu je njegovo naklonjenost 
po svojih močeh vračal. Dobil je občinsko 
priznanje, priznanje turističnega društva, 
povabljen je bil na Igre brez meja na Mal-
to, a najlepše darilo zanj sta bila vedno 
največji aplavz na tradicionalnih skokih v 
Kanalu in naša udeležba na njegovih raz-
stavah lesenih skulptur in slik. Ni bil le 
umetnik v športnem pogledu, pač pa tudi 
umetnik tesarskega dleta in barvic. Več-
krat je razstavljal v Sloveniji in tudi v Gale-
riji Rika Debenjaka v Kanalu. Oba darova, 
šport in umetnost, je prenesel na svoja 
sinova. Davide in predvsem vnuk Gabriele, 

ki je postal član državne italijanske repre-
zentance, sta se posvetila skokom v vodo, 
Daniele pa se je podal v umetniške vode 
in v Hollywoodu prejel najvišjo nagrado – 
– oskarja za posebne učinke. 

Pino, ki se je imel letos namen še z zad-
njim skokom posloviti od kanalskega 
mostu in njegovih oboževalcev, je v nas 
pustil neizbrisen pečat. A med desetinami 
skokov, ki smo jih tako občudovali, bi izlu-
ščil enega. Bilo je na uradnem treningu za 
tekmo svetovnega pokala v Kobaridu, kjer 
se je zbrala vsa svetovna skakalna elita, da 
bi pred številnimi gledalci preizkusila za 
dva metra povišani Napoleonov most. Ob 

petih popoldne je bila množica v polnem 
pričakovanju, a trening se še ni začel, ker 
so se morali skakalci dobro ogreti. Ob pet-
ih in deset minut so se še vedno ogrevali 
in ob petih in dvajset tudi. Nihče od njih si 
ni upal prvi skočiti in z glavo le meter in 
pol od skal brzeti v več kot spoštljivo glo-
bino. Takrat je do mene pristopil Pino in 
me kar se da lepo vprašal: »Miran, ali lah-
ko jaz prvi skočim?« Pogledal sem svetovne 
skakalne junake, ki so si še vedno raztego-
vali svoje ude, ga najprej zavrnil, potem pa 
na dodatne prošnje le stopil do predsedni-
ka Zanettija. S težkim srcem sva mu po 
dolgem premisleku le rekla: »Lahko skočiš, 
Pino!« Pino je neskončno srečen stopil na 
odskočno desko, pogledal v globino, se 
umiril in na glavo skočil v mrzle zelenomo-
dre valove. Sedemdesetletnik je rešil čast 
preostalim skakalcem, organizatorjem pa 
odvalil velik kamen od srca. Šele čez nekaj 
let mi je povedal: »Veš, takrat sem se v 
Kobaridu dotaknil dna!«  

Ob 60. obletnici TD Kanal ob Soči sta se 
Pino in njegov vnuk Gabriele vsem nam 
zahvalila: »Skakalca Gabriele in Pino Auber 
se zahvaljujeva Občini Kanal in njihovim 
simpatičnim prebivalcem za prijateljstvo, 
privrženost in spoštovanje, ki obstaja med 
nami od vedno.«  

Pino je zdaj skupaj z Vittoriem Zanetti-
jem, Sergijem Zotinom in še nekaterimi 
drugimi domačimi skakalci s kanalskega 
mostu. Tudi zaradi vas je Kanal to, kar je! 
Hvala vam, veliki prijatelji in neustrašni 
junaki! 

Miran Ipavec  

Pino Auber, foto: arhiv TD Kanal  

Tradicija igranja kart po gostilnah očitno izvira že iz tega časa, 
če ne prej. Ljudje so se ob večerih zbirali po gostilnah in kartali. 
Od tu ima Pavlica fotografijo Zorkina mame Karoline, ki je prav 
tako rada kartala. 

Kako zanimivo, si mislim, ko zapisujem Pavličeve besede na 
papir. Nekatere stvari nam res ostanejo v spominu še veliko časa 
po tem, ko jih doživimo … Fotografije ohranjajo ta spomin živ in 
nam vsakič znova omogočajo podoživljanje občutkov, takih in 
drugačnih. Naj bo čim več lepih, spominov namreč! 

Tina Razboršek  

 
 
 
 
 Fotografije: 
 slika 1: Gostilna na železniški postaji v Plavah, 

 slika 2: Gostilna in trgovina Zimic, Plave, 

 slika 3: Gostilna pri mostu, Plave, 
 slika 4: Kvartanje pri Karolini. 

 Vse iz osebnega arhiva Antona Pavlice. 

slika 4 
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Čarobni december v 
Kalu nad Kanalom 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se 
strokovne delavke iz podružničnega vrtca 
in šole odločile za skupno druženje star-
šev, otrok in krajanov v predprazničnem 
času. Na ta dan smo se pripravljali cel me-
sec december. Za začetek smo si morali 

kar hitro pripraviti zimski repertoar 
pesmic. Poleg vseh pestrih dejavnosti, ki 
otrokom v vrtcu in šoli bogatijo mesec 
december, smo pripravili tudi voščilo in 
manjši spominek.  

S pomočjo Turističnega društva Kal nad 
Kanalom in z donacijo smreke Agrarne 
skupnosti Kal nad Kanalom smo v sredo, 
19. decembra 2018, za vse pričarali res lep 

decembrski večer. Prižig praznično okra-
šene smreke z otroškimi željami, nastop 
otrok, obisk dedka Mraza in pogostitev 
vseh prisotnih so bili za kraj in vse nas lep 
dogodek. Vsem, ki so nam pri tem poma-
gali, se iskreno zahvaljujemo.  

Besedilo in fotografija: Veronika Konjedic  

Spoznali smo kabrco 
V četrtek, 22. novembra 2018, smo imeli 

na naši šoli dve uri zanimivo ustvarjalnico. 
Obiskali so nas zgodovinarka Darja Skrt, 
keramičarka Alenka Gololičič in fotograf 
Matej Doljak. 

Delavnico smo začeli šesto šolsko uro. 
Zgodovinarka nam je razlagala o piščalih 
in zgodovinskih predmetih, povezanih z 
glasbo. Na koncu te ure nam je gospa 
Alenka Gololičič povedala veliko zanimi-
vega o kabrci, obredni glineni piščali. To 
je glasbilo trikotne oblike, ki ga je prvi 
narisal in predstavil javnosti Pavel Medve-
šček. Po njegovih risbah ga je gospa iz-
delala iz gline. Kabrco je prinesla s seboj, 
in tako smo jo lahko videli in slišali, ko je 
zaigrala nanjo. Zaprli smo oči in poslušali 
zvok, ki je prihajal iz nje. Zaigrala in pihni-
la je še v manjšo. Tudi to je sama izdelala 
in opazili smo razliko v zvoku. Ko se je 
ura zaključila, smo imeli odmor. Sedmo 
šolsko uro smo začeli ustvarjati z glino. 
Najprej smo izdelovali izdelke, ki smo si 
jih sami izbrali, nato pa smo poskusili na-
rediti piščal, podobno hruški ali kroglici. 
Meni je nekako uspelo, saj je glasbilo de-
lovalo, ko je gospa Alenka zapihala vanj. 
Ko sem poskusila še sama, pa ni bilo zvo-
ka. Glasbila smo ustvarjali do konca šol-
ske ure. Po zvonjenju smo svoje glinene 
piščali zavili v vlažne krpe in jih odnesli 
domov. Ravnateljica Milka Zimic nam je 
še obljubila, da bomo na šolo dobili nekaj 
kabrc in bomo poskusili igrati nanje. 

Ta dan mi je bil všeč. Zahvaljujemo se 
gospema Alenki Gololičič in Darji Skrt ter 
fotografu Mateju Doljaku, ki je pomagal 
učencem avdio-video krožka. 

Katja Škrlec, 7. a, OŠ Kanal  

Kabrca, ki jo je izdelala gospa Alenka Gololičič.  

Tradicionalni slovenski 
zajtrk na OŠ Kanal 

Na naši šoli smo tradicionalni slovenski 
zajtrk v petek, 16. novembra 2018, izvedli 
drugače. Letos smo učenci 9. razreda 
mlajšim učencem prinesli sestavine zajtr-
ka v učilnico in jim predstavili pomen zdra-
ve hrane. Predstavniki skupnosti učencev 
so imeli nalogo, da so zajtrkovali z dobavi-
telji in gospo ravnateljico. 

Tradicionalni slovenski zajtrk vsebuje 
polnozrnati kruh, med, maslo, mleko in 
jabolko. Vsa hrana je bila pridelana na 
domačih tleh in je zato 
bolj priporočljiva, saj 
vemo, kaj vsebuje. Poleg 
tega ni prepotovala mili-
jona kilometrov in je za-
to manj onesnažena. Z 
uživanjem lokalno pride-
lane hrane pomagamo 
domačemu gospodar-
stvu.  

Uživanje zajtrka je zelo 
pomembno, saj nam 
napolni energijske celice 
in nam vlije dovolj ener-
gije za cel dan. S tradicio-
nalnim slovenskim zajtr-
kom poskušamo ohra-

njati dolgoletno tradicijo svojih prednikov, 
ki so morali sami pridelovati hrano iz pri-
delkov, ki so jih imeli doma na voljo. Ob 
tej priložnosti smo mlajše sovrstnike opo-
zarjali na to, da zavržemo čim manj hrane. 
Kdor ve, da ne bo pojedel vsega, naj vza-
me manjši del oziroma shrani hrano za 
kasneje.  

Veliko ljudi na svetu je lačnih, mi pa zavr-
žemo čezmerno količino hrane. Truditi se 
moramo, da na svetu ne bo več lakote in 
bodo vsi imeli možnost uživati kakovost-
no hrano.  

Larisa Dugar, 9. a, OŠ Kanal  

Napis nas je opozarjal na spoštljiv odnos do hrane. Foto: Barbara 
Mamič  
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Tradicionalni slovenski zajtrk 
v vrtcu v Desklah 

Kot že vrsto let smo tudi letos na pobudo Čebelarske zveze Slo-
venije izvedli medeni zajtrk. Otroci so prejeli zgibanko Čebelica, 
moja prijateljica, ki je posvečena svetovnemu dnevu čebel. Dan nam 
je popestril obisk čebelarja Nedeljka, ki nam je s čebelarskimi pri-
pomočki in izdelki predstavil pomen čebel in odnos do okolja in 
hrane. Za še okusnejši zajtrk pa je poskrbela gospa Adrijana iz Si-
rarne Kanal. Otrokom je razložila postopek predelave mleka in 
mlečnih izdelkov. Z njeno pomočjo smo v mali pinji izdelali maslo, 
ki smo ga poskusili na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

M. T.  

Foto: arhiv Vrtca Deskle  

Prvi samostojni koncert Ženskega 
pevskega zbora OŠ Kanal 

V ponedeljek, 3. decembra 2018, smo obeleževali »ta veseli 
dan kulture«, ki ga v spomin na rojstvo pesnika Franceta Pre-
šerna obeležujemo od leta 2000. Na letošnji praznični dan se 
je uradno sklenilo evropsko leto kulturne dediščine, ki pa ga 
bomo na naši šoli z različnimi dejavnostmi obeleževali kar do 
konca šolskega leta. V mozaik prazničnih dogodkov tega dne 
smo vpeli tudi prvi samostojni koncert Ženskega pevskega 
zbora Osnovne šole Kanal. Ženski pevski zbor OŠ Kanal pod 
umetniškim vodstvom glasbene pedagoginje Mojce Jerončič 
deluje od leta 2010. Iz priložnostnega nastopa na dobrodel-
nem novoletnem koncertu je nastal pevski zbor. Pevke, ki pri-
hajajo iz vrst vzgojiteljic vrtca in učiteljic osnovne šole, se ob-
časno sestajajo na vajah in nastopajo na raznih prireditvah v 
okviru šole in kraja. Število pevk se iz leta v leto spreminja. 
Trenutno jih poje petnajst. Predstavljajo se tudi širši javnosti: 
leta 2014 so se predstavile na reviji Primorska poje v Marezigah 
pri Kopru in v istem letu še na proslavi Občine Kanal ob Soči. 
Redno se udeležujejo revije pevskih zborov Občine Kanal ob 
Soči. V letu 2018 so nastopile na praznovanju 150-letnice čital-
nice v Kanalu. 

Na svoj koncert so v goste povabile še Mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Kanal, ki ga prav tako vodi Mojca Jerončič. Ob 
klavirski spremljavi Mirjam Furlan in povezovalnih besedah 
Alenke Hvalica so se v pesmi sprehodile od umetnih pesmi 
slovenskih in tujih avtorjev preko priredb iz ljudske zakladnice 
do znamenitih priredb slovenskih popevk. Za zaključek so se 
združili glasovi obojih: mladih in mladih po srcu. Zavrteli so nas 
s pesmijo Življenje je vrtiljak, za popotnico v praznične dni in z 
najlepšimi željami pa so zapeli pesem Snežna noč. Topel spre-
jem občinstva je pevkam in zborovodkinji dal nov zagon za 
nadaljnje ustvarjanje. 

Alenka Hvalica  

Prvi samostojni koncert Ženskega pevskega zbora OŠ Kanal  

Mladinski pevski zbor OŠ Kanal  
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Če Cankar bi popevke 
zlagal 

Bila je sobota, 1. decembra. Pouk, a ne-
koliko drugačen. Obeležili smo Cankarje-
vo leto. Vse šolske ure je povezovala rde-
ča nit – Ivan Cankar. Njegovo življenje in 
delo smo spoznavali skozi kratke pred-
stavitvene filme, podrobneje smo spoz-
nali enajsto šolo, »pisali« smo mu pisma 
in v njih primerjali svoje in njegove šolske 
težave, risali njegov portret in ne naza-
dnje izvedeli, da ga je Beethovnova Deve-
ta simfonija spodbudila, da je nastala ena 
izmed njegovih črtic iz cikla Podobe iz 
sanj.  

Dan smo zaključili z obiskom Bora Se-
uška, ki nam je sobotno dopoldne popes-
tril s svojim nastopom – Črtice v štikelce 
(Če Cankar bi popevke zlagal). Z veseljem 
smo prisluhnili glasbenim interpretacijam 
nekaterih Cankarjevih del. 

M. P.  
Z veseljem smo prisluhnili glasbenim interpretacijam Bora Seuška. Foto: arhiv OŠ Deskle  

Dobro jutro, dobro ju-
tro, dobro jutro! 

Čeprav smo dan začeli zelo zgodaj, ni 
imel prav nihče težav s prebujanjem. 
Glasbeniki, plesalci, otroci iz Vrtca Deskle 
in drugi so polni pričakovanja, kako bo 
potekalo snemanje oddaje, komaj čakali 
na začetek.  

Malo po sedmi uri se je najprej predsta-
vil šolski zbor pod mentorstvom zboro-
vodkinje Mojce Maver Podbersič. Gledal-
ce oddaje Dobro jutro smo prebudili s 
pesmijo Kam vodi nas pot?. Nato se je 
snemalna ekipa preselila v Lig, z njo pa, 
seveda, tudi predstavniki naše šole. 

V kuharskem delu oddaje so učenke 
Zoja, Tia, Maruša in Zala predstavile jedi, 
ki so jih pripravile pod mentorstvom uči-
teljic Alde Zimic Ozebek in Lee Markočič 
Čibej. Pri nas so obiskovalci lahko posku-
sili jedi, ki smo jih začinili z »luižo«. Pripra-
vili smo jabolčni zavitek, pečena jabolka v 
testu, jabolčno pecivo z rožiči, cedelce in 
nepogrešljivo hlebnico, ki smo jo spekli 
po zelo starem receptu, saj so to jed pred 
prvo svetovno vojno v zahvalo za pomoč 
pri delu gospodinje spekle koscem. Verja-
memo, da so si tudi kosci oblizovali prste, 
mi smo si jih zagotovo! 

A. S. 
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Med svetovi 
December – čas, ko pogosteje slišimo 

lepe želje, si poklanjamo darila, predvsem 
pa naj bi v tem mesecu našli čas drug za 
drugega. Vsi, ki so ga 4. decembra 2018 
našli in delili popoldan ali večer z nami, 
niso bili razočarani.  

Prireditev, ki je bila dobrodelne narave, 
nas je v praznični december popeljala z 
obilo otroškega petja. Na njej je sodelova-

lo več kot 70 otrok iz vrtca in učencev na-
še šole. Posebno doživetje za vse nastopa-
joče in obiskovalce pa je bil zagotovo tudi 
nastop Tinkare Kovač.  

Zbrani prostovoljni prispevki so obogati-
li šolski sklad. Ta tudi letos deluje po prin-
cipu, da so finančnih sredstev v prvi vrsti 
deležni vsi učenci. Tako so ali pa še bodo v 
letošnjem šolskem letu čisto vsi učenci 
prejeli finančno pomoč, s katero bodo 
pokrite predvsem vstopnine na različnih 

dnevih dejavnosti, in tako se bo zmanjšalo 
breme, ki bi ga sicer nosili starši.  

Hvala otrokom, gostji Tinkari Kovač in 
drugim nastopajočim, ker so nam pričarali 
nepozaben večer. In ne nazadnje hvala 
donatorjem, KS Anhovo - Deskle, Okrep-
čevalnici Tanja, podjetju Salonit Anhovo in 
Občini Kanal ter vsem, ki ste ob prevzemu 
vstopnice poklonili svoj prispevek za šol-
ski sklad. 

A. S. 

Foto: arhiv OŠ Deskle 
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O mlinarju, ki je za knji-
go mlin prodal 

Zadnji dan v letu 2018 pred novoletnimi 
počitnicami smo obeležili državni praznik – 
dan samostojnosti in enotnosti. Poseben 
poudarek smo namenili slovenskemu jezi-
ku in Primožu Trubarju. Člani dramskega 
krožka so nam predstavili dramatizacijo 
slikanice Mojce Podgoršek O mlinarju, ki je 
za knjigo mlin prodal. 

M. P.  

Veseli december 
v Vrtcu Deskle 
December je čas, ki povezuje in osrečuje. 
V času pisanih bleščečih lučk, okrašenih 
smrečic, pričakovanj in obdarovanj se je 
v našem vrtcu marsikaj dogajalo. 

Z vizitkami smo se spomnili otrok iz 
sosednjih vrtcev, bolnic Šempeter in Sta-
ra Gora. Vzgojiteljice so otroke razveseli-
le s pravljico Nekega zimskega dne. V 
vrtec smo povabili tudi nekdanje delavce 
vrtca in jim z glasbenim programom 
otrok polepšali dan. Ogledali smo si igrico 
dijakinj Srednje vzgojiteljske šole Veno 
Pilon iz Ajdovščine. Še posebej pa nas je 
razveselil obisk babice Zime in dedka 
Mraza z darili. V vrtcu je dedek Mraz obi-
skal in obdaril tudi otroke naše krajevne 
skupnosti, ki še ne obiskujejo vrtca. Vrt-
čevski zborček pa je prihod dedka Mraza 
popestril s pesmicami o zimi in dedku 
Mrazu.  

M. T.  

Vsi ljudje si zaslužimo 
srečna, polna življenja 

Življenje je skrivnost, ki se vsakemu 
razkriva na svoj način. A le vsi skupaj, 
drug z drugim, lahko živimo to življenje. 
Ne glede na to, koliko smo stari ali v kak-
šnih okoliščinah živimo, smo nekaj poseb-
nega in vedno lahko drug drugemu ponu-
dimo nekaj edinstvenega.  

Tako so učenci OŠ Deskle v decembru 
obiskali Hišo dobre volje in s svojim na-
stopom obiskovalcem polepšali praznični 
dan. 

M. P.  
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Odbojka – skrivnosti 
dinozavrov in kako jih 
pomladiti 

Naj takoj na začetku odkrijem veliko 
skrivnost izumrtja dinozavrov. Skrivnost je 
v tem, da sploh niso izumrli. Ostali so med 
nami in krojijo usodo sebi in vsem ostalim. 
Stari so tam okoli 40 (milijonov) let. Zaradi 
lastne veličine nočejo vedeti ničesar o le-
tih in času, ki jih je prehitel. Okolica jih to-
lerira, ne pa sprejema, ker se sami ne bri-
gajo za druge, niso zanimivi. Tam, kjer se 
nič kaj novega ne dogaja, je dolgčas. Mladi 
to najbolje vedo. Mladi želijo novosti, akci-
je, drugačnost. Kdo se še vpraša, kako 
delati stvar zanimivo? Denar ni vse, je veli-
ko, ampak ideje se rojevajo v glavah. Vizi-
ja, kje si?  

Prav vizija je tista, ki narekuje strategijo 
dela od trenutka, ko se zanjo odločiš, do 
končnega cilja, ki si si ga zastavil. To ne 
pride samo od sebe niti ni odvisno od dru-
gih, temveč izključno od odnosa vodilnih 
in vključenih posameznikov v sam proces 
priprave strategije in njene realizacije. 
Očitno vsemogočni mislijo, da predlagane 
vizije in predloge dajejo na dno predala in 
prodajajo vizijo, ki nima vsebine.  

Morda sem sam predrzen in nemogoč 
primerek, ker si upam predlagati nekaj, za 
nekatere celo nemogočo stvar. Želim le 
nakazati, v kateri smeri naj bi se delalo in 
kako. Vsa notranja dogajanja in rešitve so 
stvar vodilnih. Očitno bi radi nekateri v 
trgovini z zelenjavo prodajali premog ali 
cement. Za športne tekme velja, da se 
igrajo zaradi zabave, navijačev in za rezul-
tat. Publika, navijači so najpomembnejši. 
Samemu sebi je namen le nadut posame-
znik. Čas bi bil, da se vodilni prenehajo 
norčevati iz nas, tam so zaradi nas in ne mi 
zaradi njih. Vse ima rok trajanja.  

Gotovo veliko odgovornost nosijo spon-
zorji, ki pred vodstvo in trenerje ne po-
stavljajo zahteve za rezultate in organizira-
nost, temveč se obnašajo zelo donator-
sko, s čimer se izognejo lastni odgovorno-
sti za zahteve in so obenem opravičilo 
doniranih sredstev. Z uvažanjem tujcev 
dajejo prednosti njim, s čimer pokrivajo 
svojo nesigurnost v odločitve, ki jih prina-
šajo. Tujci so vsekakor bolj pod pritiskom, 
saj morajo opravičiti svoj dohodek in stro-
ške, ki so jih naredili s prihodom. Da bi bili 
ti tujci neka dodana vrednost, ne nekaj, v 
povprečju so. Ko gledam tekme, se včasih 
na igrišču znajdejo štirje tujci in dva doma-
čina.  

Očitno ne želi nihče delati dolgoročno, 
niti sponzorji niso pripravljeni podpisati 
večletnega sodelovanja. Zakaj in koliko 
časa še tako? Večina ljudi se samo hvali, 
kaj in kdo so, a se obnašajo zelo neboglje-
no do materialov, kar jim jih prinesejo na 
dnevni red. Nekateri pač niso relevantne 
osebe in nam iz leta v leto krojijo politiko 
in odrejajo, kakšno odbojko bomo gledali. 
V gledališču bi ga gledalstvo izžvižgalo. Na 
tekmah navijači raje gledajo v telefone in 
ne rečejo nobene, samo dvojica si daje 
duška in udriha po bobnih. Ni vzdušja ni 
energije, ki igralce nosi, vse deluje dokaj 
klavrno. Tekma! Telovadnica mora biti 
nabita s čustvi in ne hladna kot pivo iz hla-
dilnika. Vse je isto. Manjka novosti, ki igral-
ce in gledalce vzpodbudijo k sodelovanju. 
Nekateri se pač rodijo učeni.  

Dokler bo tako, ne bom hodil na tekme 
kot navijač, temveč kot gledalec kulturne-
ga dogodka, s svojo prisotnostjo želim 
dati podporo fantom na igrišču. Nisem še 
tako daleč, da bi gledal napake, ki jih od 
boga dirigirani delajo iz čisto osebnih raz-
logov, katerih osnova je neoliberalni način 
razmišljanja in dela. Razmišljanje že, kaj pa 
dela? Moja čast ni naprodaj. 

S spoštovanjem, 

Ivan Markič  

Spoštovanje hrane 
Vsako leto oktobra obeležujemo tako 
svetovni dan hrane kot svetovni dan boja 
proti revščini. Oba mejnika ponazarjata, 
česa je na svetu preveč. Nasprotujoče si, a 
še kako resnično. 

Po eni strani mečemo hrano stran, po 
drugi ljudje čakajo v vrsti na humanitarne 
pakete z živili. Samo v Sloveniji znaša 
skupna letna količina zavržene hrane več 
kot 150 tisoč ton, od česar levji delež pri-
spevajo ravno gospodinjstva. Povedano 
drugače, vsak Slovenec letno zavrže kar 
73 kg hrane. 

A tako kot je hrane na eni strani očitno 
preveč, je je na drugi strani očitno prema-
lo, če sodimo po številu prosilcev za t. i. 
živilski paket, ki je namenjen socialno 
ogroženim in ga ti dobijo pri organizacijah 
Rdečega križa in Karitas. 

V letu 2018 je samo Rdeči križ razdelil 
3553 prehranskih paketov ali skupaj 
58.000 kg hrane. Papež Frančišek je v eni 
izmed svojih molitev dejal, da je metanje 
hrane stran kot kraja z mize tistih, ki so 
revni in lačni. Kaj pa pomeni, če zavržejo 
hrano ravno ti? Komu pa ti kradejo ali bo-
lje rečeno, iz koga se pa ti norčujejo? 

V zadnjih dveh letih so namreč kar iz 
nekaj slovenskih regij poročali o zavrženih 

prehranskih paketih iz rezerv EU, Rdečega 
križa in Karitasa. Paketi, polni hrane, kateri 
ni pretekel rok trajanja in bi si jo marsikdo 
želel ali še huje, nujno potreboval, a ga 
preveč boli prosjačiti zanjo. 

In ta, ravno ta prizor se je sedaj pojavil 
tudi pri nas. Med nami živijo ljudje, ki gre-
do iskat prehranske pakete zgolj in samo 
zato, da jih potem nedotaknjene odvržejo 
v najbližji smetnjak. Lahko krivimo organi-
zacije, ustanove, da premalo preverjajo, 
kdo je dejansko upravičen do teh paketov, 
in bomo imeli prav, a v resnici ne gre za to. 
Zamisliti se moramo, kakšna družba smo 
postali. Smo res prišli tako daleč, 

da bomo vzeli iz ust lačnemu samo zato, 
da bomo na naslednjem koraku vehe-
mentno vrgli v smeti, ker za nas ni dovolj 
dobro?!? 

Če je tako, potem ni več kaj dosti dodati 
kot zgolj to, da se kolesje življenja obrača. 
Danes si na vrhu, že jutri si lahko na dnu. 
Zato preden vzameš drugemu, takšnemu, 
ki resnično potrebuje, pomisli, morda boš 
ravno ti tisti, ki boš jutri stal v vrsti za pre-
hranski paket, ki ga boš takrat resnično 
potreboval, a ga ne boš dobil, ker ga bo 
pred tabo vzel nekdo samo zato, da ga bo 
lahko odvrgel v smeti. 

Maja Gerbec  
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Rojen je bil v Ilirski Bistrici, v naši občini 
pa živi že dobrih štirideset let. Službo poli-
cista je dobil v Desklah, in tu sta si z ženo 
Vero ustvarila dom in družino. Živita v 
Zamedvejem pri Plavah in se veselita že 
štirih vnukov.  

Srečko, ljubitelj potovanj in terenskih 
izzivov, ki je s soprogo Vero na svojem 
štirikolesniku prepotoval že najmanj 
35.000 km, je vzbudil veliko zanimanja 
tudi na predstavitvi v medgeneracijskem 
centru v Desklah. Obiskovalce je navdušil 
z opisovanjem poti in s prelepimi fotogra-
fijami, ki jih je posnel na številnih popoto-
vanjih. Pomenek po predstavitvi je razkril, 
da je v naši občini veliko ljudi, ki bi jih bilo 
lepo bolje spoznati in o njih kaj napisati. 

Vse se je začelo leta 2006, ko se je Sreč-
ko upokojil in kupil štirikolesnik. Prva pot 
je bila obisk Plitvic, Knina, Drniša in slapov 
reke Krke. Seznam njegovih naslednjih 
potovanj je izjemen in pester. Najbolj pa 
je Srečko poznan kot izreden poznavalec 
Albanije. Po poteh in stranpoteh te zani-
mive države se je podal s svojim zdaj dru-
gim, novejšim štirikolesnikom že deset-
krat. 

Naslednje leto sta z ženo obiskala Grči-
jo, del poti preplula s trajektom in se vra-
čala s štirikolesnikom skozi Albanijo. De-
žela ju je popolnoma prevzela in naslednje 
desetletje sta vsak dopust izkoristila za 
njeno spoznavanje in raziskovanje. 

Pot sta skupaj skrbno načrtovala in izbi-
rala vedno nove smeri, najljubše pa so 
jima bile vožnje po stranpoteh in odmak-
njenih krajih. »Ljudje so izredno prijazni, 
gostoljubni in vedno pripravljeni pomaga-
ti,« pove. Na prvih potovanjih sta lahko 
našla prenočišče le pri domačinih. Največ-
krat so jima postregli z odlično pripravlje-
no ovčetino, ob jezerih in rekah pa so bile 
na jedilniku tudi ribe. Zadnjih nekaj let pa 
se stvari hitro spreminjajo. Nešteto je 
manjših hotelov in zasebnih ponudnikov, 
ki te vabijo, da pri njih prenočiš. Albanija 
se izredno hitro razvija, gradijo hotele, 

Srečko Rogač 

Popotnik na štirikolesniku 
V tokratni številki Mosta vam predstavljamo vedoželjnega popotnika, dobrega pripo-
vedovalca in ne nazadnje odličnega poznavalca Albanije, Srečka Rogača.  

nova naselja, asfaltirajo ceste, množijo se 
trajekti in turistične agencije. Prelepe 
divje plaže so marsikje že pozidane in 
turistov je vedno več, mimogrede, lani je 
bila za Italijane Albanija prva turistična 
destinacija. To potrjuje njuno odločitev za 
številna potovanja, saj sta hotela spozna-
vati deželo v njeni prvobitnosti. Pokrajine 
so si zelo različne in ima vsaka svoj čar. 
»Mogoče bi izpostavila Theth, to je prele-
pa dolina v albanskih Alpah, Vermoš, zad-
njo dolino ob meji s Črno goro (nekoč z 
izredno slabo makadamsko cesto), in Val-
bano, na začetku prevozno samo s štiriko-
lesniki, enduro motorji in terenci, zdaj se 
ponaša z urejeno asfaltirano cesto,« še 
doda. 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Svoja doživetja in izkušnje Srečko prijaz-
no deli na potopisnih predavanjih, na sre-
čanjih voznikov štirikolesnikov, odgovarja 
na vprašanja na forumu. V reviji SKI@SEA 
pa je bil leta 2012 objavljen obsežen poto-
pis z naslovom Potovanje Srečka in Vere 
Rogač po vrhovih Balkana. Ker v prispevku 
Srečko potrdi, da je bilo to zagotovo naj-
boljše potovanje s štirikolesnikom, z 
ogromno pravega »offroada« in doživetij 
med prijaznimi ljudmi, bomo poizkusili na 
kratko povzeti utrinke na njuni šestnajst-
dnevni poti. 

V juniju z ženo na otovorjenem štirikole-
sniku – spredaj ima svoj prostor vreča, v 
kateri so šotor, spalni vreči in dežni obleki, 
v kovčku na zadnjem delu pa nekaj hrane in 
druga nujna oprema – odpotujeva v Benet-
ke. Naslednji dan zvečer priplujeva v Igume-
nisto, kmalu brez zapletov prestopiva al-
bansko mejo, nadaljujeva pot preko Butrini-
ta do Ksamila, obiščeva prijatelja in v hotelu 
prespiva. Naslednji dan naju pot vodi preko 
Sarande, Delvina, skozi Tepelene do Berata. 
Prenočiva, dopolniva zalogo hrane in se 
napotiva do prvega cilja, 2416 m visokega 
M.Tomorrija. Pot je zelo zahtevna – strma, 
ozka, kamnita. Doseževa vrh, fotografirava. 
Spust na drugo stran v strugo reke Tumori-
ces je nezahteven, vendar ob dežju nepre-
vozen. Sledi 14 km čistega uživanja v vožnji 
po več sto metrov široki rečni strugi do 
mesta Gramsh. Naslednji dan naju pot pelje 
v Makedonijo do Ohrida. 

Sedmi dan potovanja se podava novim 
avanturam naproti. Obiščeva Galičico, Ma-
garevo in se po strmi kamniti poti povz-
pneva na 2601 m visok Pelister. Prenočiva v 
Bitoli in se zjutraj odpraviva na 2521 m visok 
Kajmakčalan. Zgrešiva pot in se na višini 
1800 m vrneva in začneva znova, vendar do 
vrha, ki je znan po kostnici in dogodkih iz 
prve svetovne vojne, zaradi snežnih zame-
tov ne prideva. Vrneva se, prespiva v Kruše-
vu na višini 1400 m, zjutraj pa naju čaka 
vzpon na 2538 m visoko Solunsko glavo. Ko 
se vračava, naju na višini 1500 m ujame noč, 
zato postaviva šotor in prespiva. V sonč-
nem jutru se spustiva do Jabolčišta, voziva 
mimo slikovitih riževih polj do Velesa, Skop-
ja, Tetova ... Prespiva v Debru.  

Naslednji dan zopet vstopiva v Albanijo in 
uživava v pokrajini ob Črnem Drimu, v Ferzi 
se vkrcava na trajekt in po akumulacijskem 
jezeru odplujeva do Komana, nadaljujeva 
po razdrapani poti mimo Shkodra in nato 
po eni najlepših dolin v albanskih Alpah – 
Vermošu. Prečkava reko, saj je voda odne-
sla most, in se nastaniva na prijetni domači-
ji. 

Na poti domov prevoziva Črno goro, vsto-
piva pri Bileči v Bosno, v Tomislavgradu 
obiščeva prijatelja in prenočiva v Kninu. 
Naslednje jutro se preko Gospića vzpneva 
na Velebit, sledi spust na jadransko magis-
tralo in po znani poti proti domu. Šestnajsti 
dan sva doma. Števec pokaže nekaj čez 
3500 prevoženih km. 

Naslednje leto pa novim dogodivščinam 
naproti!  

Srečko za konec pove, da na tovrstnih 
potovanjih, s sorazmerno nizkimi stroški – 
največji izdatek predstavlja gorivo – veliko 
doživiš. Seveda je treba pot najprej dobro 
načrtovati, pomembno je tudi, da si spoš-
tljiv do domačinov, ki včasih sami nimajo 
veliko, a so prijazni in gostoljubni. V Alba-
niji ni bil že dve leti. V zadnjem obdobju je 
prekrižaril zahodne Alpe, Transilvanijo, 
Makedonijo, Bosno, Srbijo ... Pridružuje se 
srečanjem voznikov štirikolesnikov po 
vseh republikah bivše države, obišče vsa-
koletno prireditev v Sarajevu, v letu 2018 
pa je bil v Kruševcu udeleženec doslej šte-
vilčno največjega srečanja. Srečko skupaj s 
soprogo letos načrtuje še eno potovanje 
po neprevoženih poteh Albanije in v šali 
doda, da bo težko, ker zanj teh smeri sko-
raj ni več. Zanimajo ga novosti in izjemen 
napredek te dežele. 

Zato, če lahko, potujmo, je moto Srečka 
in Vere. Na potovanjih stkemo pristna pri-
jateljstva, ustvarjamo lepe spomine, po-
stanemo bolj tolerantni in prilagodljivi. Pot 
ni samo cilj, so spoznanja, srečanja, razi-
skovanja, zbiranja izkušenj ...  

Hvala vama, da sta delček svojih dožive-
tij delila z nami, in srečno!  

Ana Valentinčič  

Vinko Čargo 

Človek z močno voljo 
Danes 63-letnega Vinka Čarga pozna v Ročinju in okolici veliko 

ljudi, a le malokdo ve, kako velik borec se skriva v njem. V življenju 
je že tako, da nikoli ne vemo, kaj nas čaka jutri. V upanju na najbolj-
še sprejemamo takšne in drugačne odločitve. Tako se je Vinko do-
brih 21 let nazaj, sedaj že daljnega leta 1998, odločil, da bo spreme-
nil svoje življenje in ga posvetil športu. Izbral si je kolesarstvo in mu 
posvetil uspešnih pet sezon. A kot rečeno, nikoli ne vemo, kaj nas 
čaka za vogalom. Vinka je na žalost čakala zahrbtna, vsem še pre-
dobro poznana bolezen, rak. Sledila sta operacija in kar 27 mesecev 
dolgo bolovanje, ki se je zaključilo s predčasno upokojitvijo. Vse to 
pa Vinku ni vzelo ljubezni do narave in volje do življenja. 

Zdravstvenemu stanju primerno je svojo novo ljubezen našel v 
hoji. Vsakodnevno prehodi 10 do 20 km. Najpogosteje ga boste 
srečali na relaciji Kanal–Plave, ob ugodnem vremenu in dobrem 
počutju pa na daljši turi Plave–Solkan. V letu 2018 si je zadal pose-
ben cilj, in sicer da bo v tem letu prehodil 5000 km, in uspelo mu je. 

Danes, po dobrih 12 letih, se končno počuti, da je rak zgolj del 
njegove preteklosti. V prihodnje si želi, da bi mu zdravje služilo in 
mu omogočilo podreti nov mejnik – prehoditi 6000 km v enem letu. 
6000 km zagotovo ni malo, a o uspehu Vinka ne dvomimo, saj kjer 
je volja, je tudi moč, in te Vinku ne manjka. 

Maja Gerbec 
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Franc Jerončič – 95 let  
V soboto, 27. oktobra 2018, smo pred-

stavniki Društva upokojencev Kanal in 
predstavniki Občinskega odbora stranke 
Desus Kanal obiskali Franca Jerončiča – 
častnega člana našega društva, ki je prav 
tega dne dopolnil 95 let. 

Rodil se je 27. oktobra 1923 v revni druži-
ni v vasi Kostanjevica, danes ima svoj dom 
in etnološko-rezbarski muzej v Melinkih. 
Doma so imeli majhno kmetijo, živeli so v 
hudi revščini. Nogavic in spodnjih hlač ni 
bilo. Poleti so spali na skednju, pozimi pa v 
hlevu. Veliko so kosíli, delali drva in oglje, 
ki so ga prodajali čez mejo. 

V svojem dolgem življenju je bil poleg 
rednega dela tudi družbeno in politično 
aktiven, tako v krajevnem, občinskem kot 
okrajnem merilu. Za svoje prizadevno delo 
je prejel številna državna, republiška in 
občinska priznanja. 

Kljub ženinemu večkratnemu prigovarja-
nju in takrat množičnemu odhajanju tam-
kajšnjih prebivalcev v dolino, kjer bi bilo 
življenje za vse veliko lažje, je vztrajal in 
ostal na Kolovratu – na tem lepem koščku 
slovenske zemlje med rekama Idrijo in 
Sočo. Njegovo pot, pogum in vztrajnost 
ter iznajdljivost je prav gotovo oblikovalo 
tudi to, da je vztrajal na tem težkem, a 
zelo lepem Kolovratu ob meji z Italijo, kjer 
je bilo potrebnega veliko dela, predvsem 
pa iznajdljivosti, da so ljudje lahko prežive-
li. Leta 1978 se je upokojil, star komaj 55 
let. Pri 75. letu se je vpisal na Univerzo za 
tretje življenjsko obdobje, kjer je končno 

izživel svojo veliko ljubezen do lesa in rez-
barjenja. Na njegov 90. rojstni dan je bil na 
njegovi domačiji odprt prenovljen etnolo-
ško-rezbarski muzej. 

Sprejel nas je veder, čil, bister in pokon-
čen mož, ki še vedno skrbi sam zase, rez-
bari, obdeluje vrt in sadovnjak. Bister spo-
min, zgodbe in spomini kar vrejo iz njega, 
saj je v svojem dolgem življenju res marsi-
kaj doživel in slišal. Humor veje iz njegovih 
pripovedi iz preteklosti, pa tudi iz današ-
njega življenja. V času našega obiska je 
govoril, kot da bi prebiral zapisane spomi-
ne. 

»Spomin mi še danes služi dobro, spom-
nim se stvari, ko sem bil star pet, šest let, 
kar mi je pravil oče. Delati je treba. Delo nas 
žene naprej. Koliko sem v svojem življenju 
kosil, drvaril, kmetoval! Še zmeraj kaj de-
lam. To je del življenja. Ne smeš razmišljati, 
da bo treba oditi. Tista s koso bo že prišla. 
Jaz nimam časa čakati. Ko se začne popiva-
ti, se človek pokvari. Pri hrani in pijači se je 
treba odrekati oziroma zmerno uživati. 
Vedno je treba misliti naprej! Ko se ponoči 
prebudim, si napravim načrt, kaj bom na-
slednji dan počel, in se potem čez dan tudi 
trudim, da zastavljene cilje tudi realiziram.« 

Prav dolga in bogata življenjska zgodba 
Franca Jerončiča, polna zanimivih prigod, 
in dejstvo, da je Franc dober pripovedova-
lec in še vedno neizčrpen vir informacij, 
sta v sinu Zoranu prebudila željo, da vse, 
kar se je dogajalo na Kolovratu od prve 
svetovne vojne dalje, zbere in zapiše. Ta-
ko so nastale tri knjige: Življenje na Kanal-
skem Kolovratu, Pravce in zgodbe med Idri-

jo in Sočo ter Bratje Slovani, v nastajanju pa 
je že četrta.  

Gospod Franc, želimo vam še veliko 
zdravih, predvsem pa delovnih in vitalnih 
let.  

Marija Marinič  

Foto: Zoran Jerončič  
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Odbojkarska zveza Slovenije je Odboj-
karskemu klubu Gorica in Odbojkarskemu 
klubu Salonit Anhovo - Kanal zaupala 
organizacijo zaključnega turnirja Pokala 
Slovenije za moške in ženske. Zaključni 

turnir je potekal v petek, 21., soboto, 22., 
in nedeljo, 23. decembra 2018, v Športni 
dvorani Kanal. Na omenjenem turnirju so 
nastopile najboljše štiri ekipe v moški in 
ženski konkurenci.  

Uspešno izpeljan zaključni turnir Pokala Sloveni-
je v odbojki 
OK Salonit Anhovo - Kanal se je v Kanalu izkazal z organizacijo turnirja F4 za pokalno 
lovoriko Slovenije. 

Zaključni turnir, ki sta ga skupaj organi-
zirala OK Gorica in OK Salonit Anhovo - 
Kanal, se je začel s srečanjem med ekipa-
ma Nova KBM Branik in Calcit Volley II. Z 
rezultatom 3 : 0 je slavila ekipa Nove 
KBM Branik. Ob 20. uri sta na parket sto-
pili še ekipi GEN-I Volley in Calcit Volley. V 
zanimivi in napeti tekmi je na koncu z 
rezultatom 2 : 3 tesno slavila ekipa Calcit 
Volley. Prvi moški polfinale je bil na spo-
redu dan kasneje, ko sta se ob 15.30 uda-
rila Calcit Volley in Črnuče. Moška ekipa iz 
Kamnika si je z rezultatom 3 : 0 prva prii-
grala vstopnico za veliki finale. Ob 18.30 
je bilo mogoče spremljati tekmo med 
Salonitom Anhovo in ACH Volleyjem Lju-
bljana. Športna dvorana Kanal je pokala 
po šivih. Navijaška skupina Salonit Ce-
mentboys je pripravila fenomenalno 
vzdušje. Žal so Kanalci morali z rezulta-
tom 1 : 3 priznati premoč kasnejšim po-
kalnim zmagovalcem Slovenije, ekipi ACH 
Volley. V velikem finalu deklet med ekipa-
ma Nova KBM Branik in Calcit Volley so z 
rezultatom 1 : 3 slavile odbojkarice iz 
Kamnika. V velikem moškem finalu je 
ekipa ACH Volley Ljubljana z rezultatom 
3 : 0 premagala ekipo Calcit Volley. Celo-
ten zaključni turnir sta spremljala pester 
spremljevalni program in odličen obisk 
odbojkarskih navdušencev iz celotne 
Slovenije.  

Miloš Grilanc, OK Salonit Anhovo - Kanal 
Foto: Borut Jurca  
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Moto prireditve je še vedno aktualen, 
saj se glasi:  

»Čeprav smo majhni, smo aktivni, vztrajni 
in skromni. To nas druži in povezuje, da se 
lepo imamo. Trmasto, a vztrajno vztrajamo 
na začrtanih poteh leto za letom kljub 
skromnim sredstvom, s katerimi vsako leto 
razpolagamo, po pravilu malo od tu, malo 
od tam, malo od tega, malo od onega, a še 
največ iz lastnega žepa. Vsem, ki nas tako 
ali drugače podpirajo, smo za vsako podpo-
ro zelo in iz srca hvaležni. Ukvarjamo se pač 
s športom, kjer ni žoge, kjer na večini tek-
movanj ni niti gledalcev, s športom, ki ob 
sedanji profesionalizaciji vojske pridobiva 
vedno večji pomen pri strelski usposoblje-
nosti občanov, predvsem mladine, s špor-
tom, o katerem se malo govori, prikazuje 
na televiziji in o njem piše, s športom, kjer 
mediji še vedno napišejo par vrstic le ob 
največjih uspehih ali neuspehih strelskih 
asov, šampionov, kot je naš prijatelj in olim-

pijski prvak gospod Rajmond Debevec. A 
kljub vsemu temu bomo vztrajali, držali 
skupaj in s skupnimi močmi vlekli ta voz 
dalje, upamo, da še za nadaljnjih 50 let.«  

Od takrat je res že minilo deset let, a se 
nam zdi, kot da se je dogajalo včeraj. V 
vsem tem času je društvo doseglo kar 
nekaj lepih tekmovalnih rezultatov in uvr-
stitev, ovenčanih s pokali in medaljami. 
Posamezni člani društva pa so prejeli pri-
znanje za strokovno vodena in opravljena 
dela na ravni nacionalne panožne zveze, 
prostovoljsko plaketo Olimpijskega komi-
teja Slovenije, nagrado Občine Kanal, pri-
znanje Krajevne skupnosti Anhovo - Des-
kle, plaketo Športne zveze Nova Gorica in 
Športne zveze Postojna. Prejeli smo tudi 
več pohval za ugledno in strokovno orga-
nizacijo tekmovanj tako zunaj kot v doma-
čem kraju, kjer je najbolj izstopal vsakolet-
ni ligaški krog Zveze paraplegikov Sloveni-
je, saj ima naše strelišče prijazen dostop 

Častitljiva 60-letnica Strelskega društva Salonit 
Anhovo 
Še je živ spomin na praznovanje 50-letnice društva v Prelesju, kjer smo se v prelepem 
sončnem majskem dnevu srečali vsi aktivni in nekdanji člani in članice društva, pred-
stavniki nacionalne panožne zveze, društev iz regije in bližnjih organizacij. Počaščeni 
smo bili tudi s prisotnostjo svojega velikega prijatelja, olimpijskega prvaka ter najbolj-
šega slovenskega strelca vseh časov Rajmonda Debevca z družino.  

za tekmovalce na invalidskem vozičku. 
Tako smo ponosni, da so v naši sredini v 
letu 2017 tekmovali vsi trije najboljši para-
olimpijski strelci, in sicer: Veselka Pevec 
(zlata iz Ria 2016), Franček Gorazd Tiršek 
(srebrn iz Ria 2016 in Londona 2012) in 
Franc Pintar - Ančo (zlat iz Aten 2004, 
Sydneyja 2000, Atlante 1996 in srebrn iz 
Pekinga 2008). Tudi v svoji sredini imamo 
invalidne člane in članice, obolele z multi-
plo sklerozo, ki se, kljub temu da imajo 
različno stopnjo gibalne oviranosti, redno 
udeležujejo treningov in tekmovanj, na 
katere prihajajo iz zelo oddaljenih krajev, 
kot so Koritnica, Kobarid, Stara Gora, 
Barbana in Čiginj.  

Na vsakoletni prireditvi Strelec leta, ki 
jo prireja Strelska zveza Slovenije in na 
kateri se za preteklo sezono razglasijo 
najboljši strelci in strelke, najboljše druš-
tvo, športna poteza leta in podelijo za-
služna priznanja SZS za organizacijsko 
delo v SZS, je naš član Miran Kodelja pre-
jel srebrno plaketo SZS.  

Miran Kodelja je svojo strelsko pot za-
čel kot pionir leta 1974 in po tej poti uspe-
šno hodi še danes. Kot član Upravnega 
odbora Strelskega društva Salonit Anho-
vo je vsa leta od leta 1990 naprej zvest 
spremljevalec in sodelavec dolgoletnega 
predsednika društva, saj je aktiven v 

Z leve strani: predsednik SZS Janez Slapar, prejemniki srebrnih plaket SZS: Elvira Valant, Milan Vernik, Giuliano Ritoša, Miran Kodelja in sekretar SZS Simeon 
Gönc, foto: Branko Košir  
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organih društva kot tehnični vodja, pred 
tem je bil tudi član organov društva ter 
komisij in je tako s svojim vestnim delom 
v vseh teh letih zelo veliko prispeval k 
razvoju in ohranjanju aktivnosti društva, 
vzdrževanju strelske opreme in urejanju 
strelišča ter organizaciji različnih strelskih 
tekmovanj. V zadnjem obdobju je poleg 
drugih rednih zadolžitev prevzel še skrb 
za naše nove nadobudne strelce in strel-
ke ter občasne obiskovalce, predvsem iz 
podjetja Salonit Anhovo, kjer je tudi za-
poslen, in krajane. Leta 1999 je uspešno 
opravil prvi izpit za strelskega sodnika in 
od leta 2005 naprej nosi naziv državni 
sodnik. Je še vedno aktiven tekmovalec, 
saj tekmuje v drugi državni ligi Zahod, na 
regijskem prvenstvu Strelske zveze Zaho-
dne regije v kategoriji veteranov in dru-
gih domačih tekmovanjih.  

To je že tretja srebrna plaketa SZS, ki so 
jo prejeli naši člani, in sicer: Henrik Valen-
tinčič (2007), Drago Mlekuž (2016) in 
sedaj še Miran Kodelja (2018). Strelsko 
društvo Salonit Anhovo pa je prejelo zla-
to plaketo SZS ob 50-letnici delovanja 
(2008).  

Vsi člani društva smo na prehojeno pot 
zelo ponosni.  

Strelsko društvo Salonit Anhovo  

Miran Kodelja s srebrno plaketo SZS, 
foto: Branko Košir  

Twirlerke neutrudno 
in pridno trenirajo  

Začetek novega šolskega leta pomeni 
za twirling klub tudi začetek nove tekmo-
valne sezone. Twirlerke so za twirling 
palico poprijele že avgusta lani, saj so se 
udeležile poletnih priprav, kjer so se želj-
ne novega znanja začele pripravljati na 
prihajajočo novo sezono. V prvi polovici 
septembra smo jih že videli na bovškem 
maratonu. 

Treningi potekajo pod vodstvom petih 
trenerk. Ponosno lahko povemo, da se je 
povečal strokovni del v klubu, saj se je 
pridružil mlajši kader. V zadnjih nekaj me-
secih so strokovni izpit za trenerko twir-
linga uspešno opravile tudi štiri članice na 
Twirling zvezi Slovenije. Okrepljena tre-
nerska klop bo poskusila peljati tradicijo 
twirlinga v kanalski občini naprej. V mese-
cu oktobru je potekal vpis za nove člani-
ce, medse smo sprejeli osem novih twir-
lerk, ki trenirajo v deskljanski telovadnici 
ter se že učijo prvin gimnastike in plesa v 
povezavi s tehniko twirling palice.  

Letošnja tekmovalna sezona se je zače-
la presenetljivo zgodaj. Članice so se 1. 
decembra 2018 udeležile prvega turnirja v 
tehničnih disciplinah v Kopru. Iz našega 
kluba se je za odličja potegovalo kar pet 
članic, ki so tekmovale v disciplini two 
baton. Domov so se vrnile z odličnimi 
rezultati: dve prvi, dve bronasti in eno 
četrto mesto.  

V prazničnem decembru smo organizi-
rali že tradicionalno božično-novoletno 
rajanje twirlerk, kjer so že bile predstav-
ljene tudi nove koreografije. Prvič so nas 
s svojim nastopom razveselile tudi naše 
najmlajše članice. Božiček seveda ni poza-
bil na naše pridne članice in je s svojim 
pismom in darili nagradil vse twirlerke.  

Z novim letom se treningi stopnjujejo, 
saj se nova tekmovanja nevzdržno pribli-
žujejo. Zadnji konec tedna v januarju je 
potekalo v Izoli prvo predtekmovanje v 
tehničnih disciplinah, v spomladanskih 
mesecih se bomo odpravili na drugo 
predtekmovanje v prostih programih, ki 
bo v Slovenski Bistrici. 

Finale državnega prvenstva letos priha-
ja v domačo kanalsko športno dvorano in 
bo potekal 13. in 14. aprila. To sta za klub 
velika priložnost in odgovornost, da se v 
najboljši luči pokaže kot dober organiza-
tor tako velikega tekmovanja v twirlingu. 
Twirlerke neutrudno in pridno trenirajo 
pod budnim očesom trenerk, da se bodo 
lahko le najbolje predstavile tudi pred 
domačo publiko. Vsi ste lepo vabljeni, da 
se nam v aprilu pridružite v športni dvora-
ni in se lahko prepričate, kako atraktiven 
in zanimiv šport je twirling, ter tako 
vzpodbudite domači klub na poti do naj-
boljših rezultatov.  

UO ŠTK Deskle  

Foto: arhiv ŠTK Deskle  
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V odličnem družinskem vzdušju se ima-
mo med sabo iskreno radi. In tako lepo se 
je vsak dan znova srečati, skupaj pokram-
ljati, ustvarjati, skupaj jesti in vse početi 
skupaj – skupaj v družbi in ne vsak sam na 
svojem domu. Prav skupno preživljanje 
časa je ena od najlepših stvari programa 
dnevne oskrbe Hiše dobre volje. Dobro-
došli v naš objem! »Tukaj je tako lepo, da 
sploh domov ne bi šla!« so vzkliki, ki vsako-
dnevno dokazujejo, da smo skupaj na pra-
vi poti. 

V prvih treh mesecih se je zgodilo že 
veliko lepih in nepozabnih dogodkov. Hiša 
je vzpostavila odličen stik s Plesno skupi-
no Tince. Ne samo da nas ob vsaki prilož-

nosti razveselijo s svojim hudomušnim 
nastopom in s tem prinesejo v hišo prav 
posebno sonce, vsak mesec se dobimo in 
skupaj ustvarjamo izvirne in lepe izdelke. 
Tudi z Osnovno šolo Deskle smo stkali 
prav posebej sladko vez. Skupaj s 1. a raz-
redom smo pod mentorstvom učiteljice 
Alenke Farina ustvarjali božične okraske. 
Zelo poučno in zabavno je bilo. Zborovod-
kinja pevskih zborov OŠ Deskle Mojca 
Maver Podbersič nas je presenetila s pra-
vim božičnim koncertom, tako da smo v 
odmevih prelepih otroških glasov krasne-
ga repertoarja uživali še mnogo dni za-
tem. Na obisku smo imeli tudi pripravniški 
par Društva Tačk pomagačk, Borisa Lesko-

Hiša dobre volje Deskle v polnem teku  
Prvo trimesečje delovanja Hiše dobre volje Deskle je uspešno potrdilo, da je prešla 
štafeta iz Hiše dobre volje Miren v odlične roke. Skupina dobrovoljk je zgradila močno, 
zelo prijetno, ustvarjalno in izjemno pridno skupino, ki vsak dan znova dokaže, da je 
življenje tudi v ne več tako mladih letih zabavno, lepo, aktivno in navdahnjeno. Najlep-
še je opazovati, kako se v skupini tkejo pristne prijateljske vezi, tako tiste, ki so bile že 
davno tega vzpostavljene, kot tiste čisto nove. 

varja s svojo prisrčno in zabavno psičko 
Ulo, in z njima doživeli prelepo uro vrago-
lij. Ker smo dokazali, da smo zelo pridni, 
so nas seveda obiskali tudi vsi dobri de-
cembrski možje. In ne samo to! Bili smo 
celo na televiziji, saj je TV Koper o nas 
ustvaril krasno reportažo, Primorske no-
vice pa so nam namenile kar celo stran! Na 
vse to smo lahko upravičeno zelo pono-
sni.  

Zato vabimo vse, ki doma samujete in 
hrepenite po družbi, ter vse svojce, ki 
srčno »slalomirate« med svojim življe-
njem in skrbjo za svoje dragocene ljudi, 
pridite k nam, da se ob kavi pogovorimo 
o možnostih in skupaj spoznamo, da je 
prav Hiša dobre volje prava stvar za zače-
tek novega poglavja v vašem življenju: 
začnimo pisati lepe stvari skupaj. Smo v 
stari menzi bivšega samskega doma 
(Cesta ob Soči 2) in odprti smo vsak de-
lavnik med 7. in 17. uro. Celostna oskrba 
se plačuje glede na dejansko prisotnost: 
ura »oskrbe I« je 1,64 €, ura »oskrbe II« pa 
2,04 €. Ob prisotnosti šest ur ali več je 
kosilo brezplačno. Za več informacij pridi-
te k nam – naša vrata in srca so na stežaj 
odprta. Lahko pa nas tudi pokličite na 051 
320 327 ali nam pišete na e-naslov: cen-
ter.deskle@dung.si.  

Ob tej priložnosti vse občane in občan-
ke naprošamo, da pobrskajo po podstreš-
jih in kleteh in Hiši dobre volje darujejo 
blago, volno, stare razglednice, voščilni-
ce, darilne vrečke, papir in druge materia-
le ter stvari, ki bi nam prišle prav za naše 
res ustvarjalno življenje. Recikliramo vse 
– tudi strgane in razvlečene bombažne 
majice in stare puloverje, pogrizene od 
moljev. Vsaka stvar lahko pri nas pade na 
plodna tla! Najlepša hvala vnaprej!  

Besedilo in fotografije: Tina Krog  
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Čestitka 

Čestitka novorojenim in njihovim staršem   Zahvala 

»Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so. 
Po vas prihajajo, a ne od vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina. 
Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati 
svojih misli, kajti oni imajo svoje misli. Lahko sprejmete 
njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove duše že 
prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah 
ne morete obiskati. 

Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni, toda ne 
trudite se, da bi oni ravnali kot vi. Kajti življenje ne teče 
nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj. 

Vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši 
otroci. Lokostrelec pa vidi cilj na poti neskončnosti in 
On s svojo močjo napenja lok, da bi Njegove puščice 
mogle leteti hitro in daleč. Naj napetost, ki jo ustvarja v 
vas Lokostrelčeva roka, rodi veselje, kajti kakor ljubi pušči-
co v letu, tako ljubi tudi lok, ki miruje.« 
      (Kahlil Gibran)  

Pot, po kateri nas vodi življenje, je polna vzponov in padcev, pora-
zov in zmag. V športu je ravno tako. Dolga, težka in neznana je pot 
do uspeha. Predanost, natančnost, motiviranost, zagnanost, de-
lavnost ... vse to moramo imeti, če želimo v športu 
uspeti. Pa še to ni vedno dovolj. Za doseganje 
resnično vrhunskih rezultatov mora iti 
posameznik ali ekipa čez meje lastnega 
lagodja. Da je uspeh ob pravi podpori, 
strokovni podkovanosti in enako 
misleči ekipi mogoč, priča nedavni 
uspeh goriških odbojkaric. Ekipa 
GEN-I, ki trenira pod taktirko naše-
ga sokrajana Vasje Samca Lipicerja 
in njegovega pomočnika Alena Bek-
taševića, ravno tako našega sokraja-
na, se je namreč konec januarja uvrsti-
la v četrtfinale evropskega ženskega 
odbojkarskega pokala Challenge. 

K temu mednarodnemu uspe-
hu je pripomogla tudi kape-
tanka goriške ekipe, odlična 
odbojkarica tako znotraj kot 
zunaj naših meja, Tina Lipicer 
Samec, ki tudi prihaja iz naše 
občine. 

Nova tekma in spopad za še 
višjo uvrstitev čakata ekipo 
GEN-I sredi februarja letos, 
ko se bo pomerila s švicarsko 
ekipo Schallhausen. 

Tako ekipi kot njunima izvrst-
nima trenerjema iskreno 
čestitamo in jim želimo uspe-
šen zaključek pokala Challen-
ge in državnega prvenstva. 
Naj se vam uresniči vse tisto, 
kar ste si zadali. Držimo pesti! 

Ljudje, še posebej Slovenci, smo znani 
po tem, da nam gre veliko lažje iz ust 
graja, pripomba kot pa pohvala, lepa be-
seda. 

V svetu, ko nas dnevno bombardirajo z 
negativnostjo, je prav, da si vzamemo čas 
in tako sebi kot drugim privoščimo lepo 
besedo, misel, kajti res je, kot pravijo: 
»Lepa beseda ne stane nič, a da nam 
ogromno.« 

V naši občini, kot tudi v drugih, veliko-
krat preveč časa posvečamo tistemu, kar 
ni narejeno ali je narejeno slabo, kot pa 
tistemu, kar je. Kar nekaj je ljudi v naši 
občini, ki se po svojih najboljših močeh 
trudijo, da bi bilo življenje tukaj za vse nas 
lepše. 

Ne bomo jih naštevali, ker bi nam 
zmanjkalo prostora, jim pa namenjamo 
to zahvalo. Hvala, ker se trudite, ker 
vztrajate, kljubujete negativnosti in lepša-
te življenje nam in našim otrokom. Vaše 
delo ne ostaja neopaženo. 

Maja Gerbec  

V občini Kanal ob Soči je v letu 2018 na svet privekalo 39 otrok, od tega 19 dečkov 
in 20 deklic. Vsem malim junakom in junakinjam iz srca želimo, da bi bilo njihovo 
odraščanje kar se da brezskrbno in nasmejano, njihova življenjska pot pa polna 
pravilnih odločitev in čim manjših preprek. Srečno! 

Uredništvo Mosta 
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Ali so jaslice prvi izdelek, ki ste ga pokazali 
javnosti? Kdaj ste začeli postavljati tako 
posebne jaslice? Od kod ideja za gibljive 
jaslice, ki prikazujejo obrti na Slovenskem?  

Pred leti, leta 1995, sem v Gotski hiši v Kana-
lu razstavljal ročne izdelke, in sicer ročno 
izdelane lesene stenske in namizne ure. 
Gibljive jaslice pa sem prvič postavil že leta 
1996, ko sem živel v Kanalu. Takrat so bile 
manjše in skromnejše. Želel sem prikazati 
stare slovenske obrti, ki jih danes otroci ne 
poznajo več. Z leti sem jaslice dopolnjeval in 
spreminjal. Ideja se mi porodi, potem raz-

mišljam in preizkušam, kako bi nekaj nare-
dil. 

Kako velike so vaše jaslice in katere obrti 
so prikazane v njih?  

Jaslice so postavljene v dolžini približno 3,5 
metra in široke okrog dva metra. Prikazane 
so predvsem kmečke obrti na Slovenskem. 
Obiskovalci lahko vidijo mlatilnico, balirko, 
dva mlina, žago, torkljo, kolovrat, mešalec 
…, vrti se klopotec, kozlič na ražnju, peče 
se kruh, brusijo se noži, pa ognjišče, sirarna 
…  

Stare kmečke obrti v gibljivih jaslicah Viljema 
Kobala 
Jaslice že več stoletij v božičnem času krasijo domove na Slovenskem. V Ajbi pri Kanalu 
pa so nekaj prav posebnega. Viljem Kobal, po rodu iz Bodreža, na svojem sedanjem 
domu v Ajbi, na hišni številki 15, postavi skoraj vsako leto ročno izdelane gibljive jasli-
ce. Viljem, ki je vsem bolj poznan kot Vili, je po poklicu mizar, zdaj je upokojen in se v 
prostem času posveča izdelovanju jasličnih figuric in prikazovanju starih slovenskih 
obrti. Vili svoje mojstrovine z veseljem pokaže obiskovalcem. 

Vse je v gibanju. Koliko motorčkov pa ste 
porabili za izdelavo?  

V jaslicah se vrti petindvajset motorčkov. 
Dobil sem jih na odpadu ali kje drugje, rab-
ljene. Poleg motorčkov je še pet črpalk, ki 
poganjajo vodo, osem žarnic in en vod-
njak.  

Koliko časa ste porabili za postavitev ta-
ko natančno izdelanih figuric in drobnih 
naprav?  

Ur ne štejem. Jaslice izdelujem celo leto v 
prostem času. Najprej razmišljam, imam 
ideje v glavi, potem začnem delati. Potreb-
nega je veliko potrpljenja. Ne gledam na 
denar in na ure dela. Zadoščenje imam, ko 
vidim, da je nekaj narejeno. Samo postav-
ljam jih pet dni.  

Katere materiale in orodje uporabljate?  

Material je največ les, pa še embalažni kar-
ton in lepilo. Uporabljam ročno žago, olfa 
nož, dleto in vrtalni stroj.  

Vaše delo v našem lokalnem glasilu še ni 
bilo predstavljeno. Poznajo pa ga ljudje 
širše po Sloveniji. Kdaj so vas predstavili 
slovenski javnosti?  

Pred leti, konec leta 2015, je bila predstavi-
tev mojih gibljivih jaslic na TV Primorka in 
TV Slovenija. Takrat je bilo zelo veliko obi-
skovalcev, okrog 900. Prihajali so z avto-
busi. Jaslice so si prišli ogledat tudi turisti 
iz Avstrije in Hrvaške.  

V lanskem letu ste imeli eno leto premo-
ra. Letos pa so jaslice še bogatejše. Kaj 
ste prenovili?  

Prenovil sem mlin. Šel sem si ogledat zapu-
ščeni mlin pri Gorenjem Polju in izdelal 
mlin na vodni pogon za luščenje ječmena in 
mlin s kamni za mletje žita. Ročno sem 
izdelal zobnike. V prostem času sem mlina 
delal dva meseca.  

Vili Kobal ob svojih jaslicah, 
foto: Tanja Kogoj  



47 

 

Knjiga – naše bogastvo 
Knjiga je nekaj več kot besedna struktura. 
Je dialog, ki ga začne s svojim bralcem. Ta 
dialog je neskončen, književnost je neiz-
črpna, in to zaradi zelo preprostega razlo-
ga – ker je vsaka knjiga taka. Knjiga ni 
stvar komunikacije, je razmerje, je opora 
neštetih razmerij. (Jorge L. Borges) 

Tako kot telo potrebuje rekreacijo, da 
ostaja v formi in zdravo, ravno tako to 
potrebuje tudi naš um. Najpreprosteje 
svoj um krepimo z branjem. Ko beremo, 
se v naših možganih izvajajo kompleksne 
funkcije, kot so sklepanje, domišljanje, 
pomnjenje, povezovanje. 

Branje človeku omogoča, da širi svoj 
besedni zaklad, spodbuja svojo domišljijo, 
poveča koncentracijo in ne nazadnje, a 
zato nič manj pomembno, branje človeku 
ponuja intimni čas zase. Čas, v katerem se 
človek umiri in sproščeno poglobi v svoje 
lastne misli. 

Žal pa v današnjem času velikokrat 
zmanjka časa za branje ali pa si ga ob po-
plavi udejstvovanja na različnih družbenih 
omrežjih preprosto ne vzamemo. Tudi 
otroci vse manj posegajo po knjigah, ra-
zen po tistih, ki so del učnega programa in 
so tako rekoč obvezne. In to je žalostno, 
saj imajo prav knjige moč spremeniti, iz-
polniti življenje. Ne nazadnje so največje 

ideje v zgodovini človeštva svoje večno 
mesto našle ubesedene na straneh knjig. 

V naši občini bi lahko rekli, da smo privi-
legirani. Ne samo da imajo otroci vsako-
dnevno dostop do šolskih knjižnic, poleg 
teh obstajata v naši občini še dve knjižnici, 
dislocirani enoti Goriške knjižnice France-
ta Bevka, ki skupaj ponujata kar 22.000 
enot knjižnega gradiva, od tega 9000 
enot knjižnica v Kanalu in 13.000 enot 
knjižnica v Desklah. 

Obiščite ju, izposodite si kakšno knjigo in 
preživite večer v dobri družbi. Družbi vas 
in vaše knjige.  

Krajevna knjižnica Kanal, Trg svobode 16, Kanal 

Urnik: torek 14.00–18.00 in sreda 9.00–13.00 

Stik: Martina Kocina, mtel. 041 687 220, e-pošta: kanal@gkfb.si  

Kulturno društvo Svoboda, Srebrničeva 18, Deskle 

Urnik: torek 15.30–18.00 in četrtek 15.30–18.00 

Stik: Marta Bitežnik, Karmen Paravan, tel. (05) 395 32 11, 

e-pošta: deskle@gkfb.si  

Imate še kakšne ideje za naprej ali meni-
te, da ste prikazali vse rokodelstvo na 
Slovenskem?  

Še imam ideje. Poskusil sem izdelati oglar-
sko kopo, a sem imel probleme, ker je na-
stajala para, ki škoduje lesu. Iščem sistem, 
kako to izboljšati.  

Do kdaj so bile jaslice na ogled? Jih name-
ravate prikazati javnosti tudi ob nasled-
njem božiču?  

Tokrat so si jih vsi, ki so jih želeli videti, 
lahko ogledali do svečnice, torej do 2. fe-
bruarja. Vesel sem bil, pa tudi moja druži-
na, če je kdo prišel in z veseljem tudi kaj 
povedal, če je koga kaj zanima. Tudi letos 
jih nameravam postaviti v božičnem času, 
od božiča do svečnice.  

  

Pogovarjala se je Irena Hočevar Križnič, 

fotografirala je Tanja Kogoj 
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Za male in velike popotnike 

Turčija 
Po zaslugi predvsem turških telenovel narašča v Sloveniji zani-
manje za obisk Turčije. Država, ki jo je težko opisati. Je antična, a 
hkrati sodobna, religiozna, a tudi sekularna, čudežna, a povsem 
običajna. Ja, vse to je Turčija, ki s svojo 8333 km dolgo morsko 
obalo in svetovno metropolo Istanbul zagotovo sodi med drža-
ve, vredne obiska. 

Istanbul je mesto, ki je po številu prebivalcev kar osemkrat 
večje od Slovenije. Ena izmed največjih zanimivosti Istanbula, 
poleg tega, da ga poznamo še pod tremi drugimi imeni (Carigrad, 
v zgodovini poznan tudi kot Bizanc in Konstantinopel), je to, da je 
edino mesto na svetu, ki leži na dveh celinah. Razteza se ob 
Bosporju, ožini, ki ločuje Evropo od Azije in na eni strani vodi v 
Črno, na drugi pa v Marmorno morje. Mnogi mislijo, da je zaradi 
svoje mogočnosti in številčnosti prebivalstva Istanbul glavno 
mesto Turčije, a to ni. Je pa vsekakor mesto, ki s svojo več kot 
2500 let dolgo zgodovino, s 3000 mošejami, sultansko palačo 
Topkapi, vzhodnjaškimi bazarji, živahnimi ulicami, turško kavo, 
baklavo … obiskovalca zagotovo ne pusti ravnodušnega. 

Veliko je krajev v Turčiji, ki vzamejo dih. Kapadokija je na vrhu 
tega seznama. Je ena in edina in nikjer na svetu ne najdemo po-
dobne. Kapadokija ali mesečeva pokrajina je v osrednji Turčiji, na 
visoki anatolski planoti. Ta pokrajina je tako mirna, tiha, skoraj 
nezemeljska, bi lahko rekli. Na prvi pogled pa dolgočasna, pusta 
gmota skalnih formacij. Stožce, stebre, stolpiče, ki se lahko dviga-

jo visoko v nebo, je skozi milijone let oblikovala igra vode in ve-
tra. A znotraj teh na videz pustih stožcev, stebrov nas čaka čisto 
nov svet. Človeške roke so namreč znotraj teh skalnih formacij 
ustvarile skladišča, bivališča, cerkve in prava podzemna mesta. 
Pa vrtove in sadovnjake, ki že tisočletja dajejo kruh tukajšnjim 
prebivalcem. In prav to dela Kapadokijo, ki je na listi zaščitene 
svetovne dediščine pri Unescu, tako zanimivo, čarobno in vredno 
ogleda. 

V primeru, da si boste ogledali Istanbul ali preživeli svoj dan v 
znanem turističnem letovišču Antalya ali pa si boste ogledali Ka-
padokijo ... Turčija je država, ki vas zagotovo ne bo pustila ravno-
dušnih. 

Maja Gerbec  

Istanbul je mesto, ki leži na dveh celinah. 

Kapadokija ali mesečeva pokrajina 

Antalya je največje turistično središče na turški rivieri. 
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Prosene pogačice s skuto 
in timijanom 

Sestavine: 

 150 g prosene kaše, 

 1 čebula, 

 malček oljčnega olja, 

 200 g skute, 

 50 g parmezana, 

 2 rumenjaka, 

 timijan, sol, poper. 

Proseno kašo skuhamo in odcedimo. 
Čebulo drobno nasekljamo in jo popraži-
mo na oljčnem olju. V skledi gladko zme-
šamo skuto, rumenjak in parmezan. Doda-
mo proseno kašo, zelišča in čebulo. Začini-
mo s soljo in poprom. Sestavine zmešamo 
in maso postavimo za tri ure v hladilnik. 
Oblikujemo 12 pogačic, ki jih položimo na 
pekač. Pečemo v pečici pri 180 stopinjah 
30 minut. 

Piščančji zvitki s špinačo in feto 

Sestavine: 

 400 g špinače, 

 150 g grškega sira feta, 

 500 g piščančjega fileja, 

 oljčno olje, 

 sol, poper, 

 4 lesena nabodala. 

Špinačo zmešamo s feta sirom. Piščančji 
file narežemo na tri rezine, ki jih potolče-
mo. Mešanico špinače in feta sira poraz-
delimo po mesu in rezine zvijemo v spira-
lo. Polnjene zvitke nabodemo na naboda-

Velika kuharija za male šefe 

Z lahkotno hrano v pomladne dni 
Zima je tisti letni čas, ki ga večina od nas najraje preživi doma. Morda zaradi krajših 

dnevov ali nizkih temperatur ali pa samo zato, ker je doma najlepše. Zima je tudi čas, ko 
na veliko praznujemo. Čas polnih miz, ki se kar šibijo pod težo nadvse okusne hrane, ki 
se ji le stežka upremo. 

A za zimo pride pomlad. Čas, ko dolge zimske plašče zamenjajo lahkotnejša oblačila, ki 
kar rada pokažejo naše zimske pregrehe. Da bi bil letošnji vstop v pomlad čim lepši in 
lahkotnejši, vam v tokratni številki občinskega glasila Most predstavljamo tri okusne 
recepte, ki bodo zadovoljili tako vaše brbončice kot želodček, obenem pa na vas ne bo-
do pustili nepotrebnih sledi. 

la in jih hitro popečemo na olju, do konca 
pa spečemo v pečici pri 160 stopinjah. 
Solimo in popramo po okusu. 
 

Skutine kroglice s kokosom 
in limono 

Sestavine: 

 230 g skute, 

 150 g mletih mandljev, 

 20 g kokosa, 

 50 g sladkorja, 

 naribana limonina lupinica, 

 2 žlici limonovega soka. 

Vse sestavine zmeša-
mo v gladko maso, ki 
jo pustimo čez noč v 
hladilniku. Oblikuje-
mo kroglice, ki jih 
povaljamo v kokoso-
vi moki. 

Maja Gerbec 
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Pobarvano pobarvanko pošlji 
na naš naslov: 
Občina Kanal ob Soči 
(Most – pobarvanka), 
Trg svobode 23, 5213 Kanal 
ali skenirano po e-pošti: 
mostkanal@gmail.com. 
in mogoče boš prav ti prejel/a 
nagrado. 
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Nagrado za poslano pobarvanko iz prejšnjega Mosta prejme 
Mohor Bertoncelj iz Kanala. Čestitamo! 
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 57: praktični nagradi za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejmeta 
Žiga Leskovšek iz Lucije in Mira Šabec iz Ročinja. Čestitamo!  
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Na temeljih stavbe nekdanjih pisarniških 
prostorov Avtoprometa Gorica stoji sedaj 
urejen in ograjen prostor za ločeno zbira-
nje odpadkov vseh vrst. V Zbirnem centru 
Anhovo lahko brezplačno odlagamo od-
padke, kot so les, kovina, kosovni odpad, 
odpadna električna in elektronska opre-
ma, oblačila in tekstil, kosovni odpad, 
detergenti in barve, baterije in akumula-
torji, jedilna olja in maščobe ter še veliko 
drugih odpadkov. Poleg tega lahko v zbir-
ni center prinesemo tudi odpadke, ki jih 
običajno odlagamo v zabojnike na ekolo-

ških otokih – skupine smetnjakov za loče-
no zbiranje odpadkov, ki se jih da recikli-
rati: to je na primer zabojnik za odpadni 
papir, embalažo, steklo in biološki odpad. 
V zbirnem centru pa ne bodo sprejeli od-
padnega gradbenega materiala, zelenega 
odreza, avtomobilskih gum in nevarnih 
odpadkov, ki bi zahtevali drugačne pristo-
pe – te moramo odpeljati v Center za rav-
nanje z odpadki v Stari Gori.  

Odpadke lahko v zbirni center v Anho-
vem od odprtja do nadaljnjega prinesemo 
dvakrat tedensko, in sicer ob četrtkih od 

Od avgusta lani lahko odpadke ločujemo v no-
vem Zbirnem centru Anhovo 
V Anhovem je 20. avgusta 2018 svoja vrata odprl nov zbirni center za odpadke Komu-
nale Nova Gorica. Poleg zbirnega centra v Bodrežu je to drugi takšen zbirni center v 
naši občini. 

10.00 do 13.00 in ob sobotah od 10.00 do 
12.00. Z uvedbo novega zbirnega centra 
se je tako spremenil tudi urnik zbirnega 
centra v Bodrežu, ki po novem obratuje 
ob torkih od 14.00 do 17.00 in ob sobotah 
od 7.00 do 9.30. V tem času bo v zbirnem 
centru tudi komunalni delavec, ki nam bo 
znal svetovati, v kateri zabojnik lahko 
določene stvari odvržemo in katerih od-
padkov v zbirnem centru ne moremo 
odlagati.  

Po prvih nekaj mesecih obratovanja 
zbirnega centra lahko rečem, da se je na 
tem mestu odvrglo in odpeljalo že kar 
nekaj ton odpadkov, ki bi drugače lahko 
končali na divjih odlagališčih ali v zabojni-
kih za mešane komunalne odpadke. Ver-
jamem, da se je marsikdo končno odločil 
pospraviti staro lopo, sprazniti zapolnje-
no garažo ali kar tako očistiti bivalni pro-
stor neuporabnih stvari, ki so se skozi 
leta nakopičile v njegovem domu.  

Ljudje v sedanjem času očitno ustvarja-
mo vse (pre)več odpadkov. Živimo v ča-
su, ko je vsak izdelek, ki ga kupimo, zapa-
kiran nemalokrat v več različnih embala-
žah, pa naj bo to bio korenček, zavojček 
cigaret ali nov pralni stroj. Bodimo zgled 
vsem in v misli na prihodnost ločujmo 
svoje odpadke, predvsem pa jih odlagaj-
mo na za to primerna mesta. Z narašča-
njem števila odpadkov se namreč pove-
čuje tudi število divjih odlagališč. Upam, 
da bo z odprtjem novega zbirnega centra 
vsaj v naši krajevni skupnosti slednjih 
manj, po drugi strani pa več ljudi, ki bodo 
svoje odpadke ločevali in s tem omogoča-
li reciklažo.  

Tina Razboršek 

Novi zbirni center v Anhovem. Foto: Tina Razboršek  

Poulična razstava 
Dragi prijatelji, vabimo vas, da se nam pridružite! Pred slabim 

letom dni smo se potrudili po svojih najboljših močeh, a kljub 
temu naredili precej začetniških napak. Predvsem nas je spod-
nesla obsežnost, ki je na začetku ni bilo mogoče slutiti. Letos 
nadaljujemo, a da bomo ostali aktualni, se moramo neprestano 
razvijati. Sodelujte z nami pri načrtovanju, oblikovanju, organizi-
ranju, postavljanju, promociji ... Predstavite nam svojo idejo in 
pomagajte nam jo udejanjiti. Glede na izkušnje vemo, da se v 
vsakem izmed vas skriva košček ustvarjalca – mogoče ste virtu-
oz ekonomije, mojster besede in dobrih odnosov, snovalec po-
dob v sodobnih medijih, mogoče se v vas prebudi izumitelj, ko 
je treba v roki zasukati orodje, ali vizionar, ko vas življenje pre-
seneti z nepredvidljivim zasukom, mogoče ste sodobni rokode-
lec, ki uporablja virtualna orodja, mogoče umetnik v razporeja-
nju časa, ali čarovnik, ki s svojo energijo ustvarja svet prihodno-
sti. Razstava se je izkazala za izredno promocijo našega koščka 

sveta – naše občine. A osebno jo doživljam kot promocijo vas 
samih, vaših notranjih svetov. Vsak skriva v sebi zaklad, in ta 
zasije šele tedaj, ko smo ga pripravljeni pokazati in deliti z drugi-
mi. EMŠO pri tem ne igra nobene vloge. 

Vse, ki vas je razstava nagovorila ali ste začutili, da bi želeli biti 
del te zgodbe, prosimo, da pustite svojo podatke in številko za 
stik na TIC-u v Kanalu, v hišnem nabiralniku na Kontradi, Pionir-
ska 1, ali obiščete našo spletno stran in pustite sporočilo – Odtis 
Kanalskega. 

V imenu iniciativnega odbora Kristina Blažič Stegel  
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Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net Možne so spremembe koledarja dogodkov. 

od februarja do maja 2019 

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR 

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

četrtek, 21. februar ob 18:30 Naj športnik občine Kanal ob Soči Večnamenska dvorana 
Kanal 

ŠKD nasmejanih 

torek, 26. februar ob 9. uri Izdelava pustne dekoracije Medgeneracijski center 
pri Tinci v Desklah 

Društvo upokojencev Deskle 
Anhovo 

sobota, 2. marec ob 18. uri Pustovanje Večnamenska dvorana 
v Levpi 

ŠKTD Levpa 

nedelja, 3. marec ob 14. uri Pust MORSKO 2019 Morsko ŠD Morsko 

sobota, 9. marec ob 9. uri Kanawski odbojkarski rekreativni tur-
nir 

Športna dvorana Kanal ŠK VIENpi 

sobota, 16. marec ob 16. uri Ustvarjalna delavnica za otroke Dom Valentina Staniča 
Ročinj 

KD Valentin Stanič Ročinj 

sobota, 16. marec ob 17. uri Gregorjevanje park Pečno Kanal Društvo O.Z.O.N. 

sobota, 16. marec ob 18. uri Pozdrav pomladi Dom Mihaela Gabrijel-
čiča Srednje 

TR društvo Globočak 

sobota, 16. marec ob 20. uri Mestno gledališče Ptuj - komedija 

INjofra, za abonma in izven 

Kulturni dom Deskle KD Svoboda Deskle Anhovo 

sobota, 23. in nedelja, 24. 
marec ob 17. uri 

Premiera in ponovitev komedije 
"Scapinove zvijače" 

Kulturni dom Deskle GD Kontrada 

sobota, 23. marec ob 17. uri Proslava ob 50-letnici ustanovitve teri-
torialne čete TO na Kanalskem 

Morsko OZVVS Kanal 

nedelja, 24. marec ob 6. uri Glas harmonike Športna dvorana Kanal Harmonikarsko društvo Hram 

sobota, 30. marec ob 6. uri Pohod Po stopinjah Valentina Staniča Solkan PD Valentin Stanič 

sobota, 6. april ob 16. uri Velikonočna ustvarjalna delavnica za 
otroke 

Dom Valentina Staniča 
Ročinj 

KD Valentin Stanič Ročinj 

sobota, 6. april ob 20. uri SNG Nova Gorica - kabaret REALISTI, 
za abonma in izven 

Kulturni dom Deskle KD Svoboda Deskle Anhovo 

sobota, 13. april ob 9. uri Delavnica pletenja košar Tržnica Kanal v okviru projekta REVITUM - 
sofinanciran s sredstvi EKSRP 

sobota, 13. april ob 9. uri Čistilna akcija Kal nad Kanalom TD Kal nad Kanalom 

sobota, 13. april ob 15. uri Turnir v pikadu za moške in ženske Medgeneracijski center 
pri Tinci v Desklah 

DU Deskle Anhovo 

sobota, 13. in nedelja, 14. 
april ob 15. uri 

Državno prvenstvo v twirlingu Športna dvorana Kanal Športni twirling klub Deskle 

sobota, 13. april ob 16. uri Čistilna akcija Kanal TD Kanal 

nedelja, 14. april ob 15. uri Pohod na Snežnik Kanal - Snežnik PD Valentin Stanič 

nedelja, 28. april ob 18. uri Postavitev mlaja in kresovanje pri spomeniku v Kalu 
nad Kanalom 

TD Kal nad Kanalom 

nedelja, 28. april ob 20. uri Shat svet'ga Jurje Kal nad Kanalom KD Folklorna skupina Kal nad 
Kanalom 

četrtek, 16. maj ob 10. uri Dobrodelni koncert vrtca Deskle Kulturni dom Deskle Vrtec Deskle 

sobota, 18. maj ob 9. uri Letni koncert Pihalnega orkestra Salo-
nit Anhovo 

Deskle Pihalni orkester Salonit Anhovo 

nedelja, 19. maj ob 9. uri Pohod na Kucer Kanal - Kucer PD Valentin Stanič 

petek, 24. in sobota, 25. maj 
ob 9. uri 

Turnir trojk v malem nogometu Športni park Levpa ŠKTD Levpa 

sobota, 25. maj ob 9. uri Pohod "Kje so tiste stezice" Levpa ŠKTD Levpa 

sobota, 25. maj ob 14. uri 16. MUZIKFEST igrišče v Desklah Pihalni orkester Salonit Anhovo 
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