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Čestitka za materinski dan

Maja Gerbec

Drage bralke in bralci občinskega glasila
Most. Kaj napisati v teh težkih časih, v

Drage mame, v mesecu marcu
je dan, ki je namenjen samo
vam.
Vam, ki ste tako posebne,
čuteče, bojevite ... skratka
mame ... osebe, ki dajo življenje in dajo srce.
Brez vas ne bi bilo nas.
Brez vas ne bi občutili brezpogojne ljubezni.
Brez vas bi bilo življenje
pusto.
Drage mame, ob vašem prazniku vam želimo, da bi bile
vedno srečne in zdrave.
Naj bo vsak dan v letu vaš
dan, kajti zaslužite si ga.

katerih smo trenutno?! Narava se prebuja, vreme je vedno lepše, naše življenje pa je za trenutek obstalo. Prvič v
mojem življenju doživljam nekaj takšnega in odkrito povedano svojih občutkov
ne znam opredeliti. Strah, žalost, tesnoba, pa tudi upanje. Vse to se meša v meni. Je prav, da se je to zgodilo? Ne, seve-

da ne. A kot večni optimist ne morem
mimo pomisleka, da je v vsaki stvari
tudi nekaj dobrega, in tudi v tej je.
Morda je bilo na žalost potrebno ravno to, da smo se za trenutek ustavili,
prenehali s hitenjem in bitko s časom. Prenehali z nepotrebnimi nakupi in
se končno posvetili sebi in res tistim najbližjim. Ne vzemite ohromitve
vsakdanjega življenja kot nečesa negativnega. Vzemite ta čas kot priložnost, da se posvetite sebi. Preberite kakšno knjigo, ukvarjajte se s svojo
družino, pojdite v naravo, očistite stanovanje, učite se novih jezikov ...
Izkoristite ta čas za vse tisto, za kar v vašem vsakdanjiku vse prevečkrat

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

primanjkuje časa.
To je čas, ko smo mi, ko je človeštvo na preizkušnji. Bodite dobri do sebe,
bodite dobri do drugih, spoštujte sebe in spoštujte druge, predvsem pa
imejte se radi.
To je le ena stopnička na poti, ki ji pravimo življenje.
Vse dobro in pazite nase in na svoje najbližje.

Člani uredniškega odbora: Irena Hočevar
Križnič, Tina Razboršek, Anica Valentinčič,
Erika Koncut
Lektoriranje:
http://lektoriranjepipan.si, Mojca Pipan
Oblikovanje in grafični prelom:
Erik Pregelj
Fotografija na naslovnici:
Simon Prinčič, Kanal
Naslov uredništva: Glasilo Most,
Trg svobode 23, 5213 Kanal
E- pošta: mostkanal@gmail.com
Tisk: Grafika Soča
Naklada: 2500 izvodov
Glasilo brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini Kanal ob Soči.
Uredništvo si pridržuje pravico do presoje
o primernosti člankov glede na novinarski
kodeks in po dogovoru z avtorjem članka.

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne
križanke
Prispevke za glasilo Most OBVEZNO oddajte na spletnem portalu MojaObčina.si, Občina Kanal
ob Soči (http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci), saj vam drugače objave v glasilu ne moremo
zagotoviti. 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 po možnosti brez
vodnega žiga.
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
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Spoštovane občanke in občani!
Srečujemo se z izrednimi dogodki, ki jih
nihče od nas ni pričakoval. Koronavirus v
celoti spreminja naš način življenja – močno
se omejujeta javno življenje in druženje, od
vsakega posameznika se zahteva večja skrb
za higieno rok in kašlja, vlada je začasno
prepovedala ponujanje in prodajanje nekaterega blaga in storitev neposredno potrošnikom, zaprli so se mejni prehodi (tudi v
naši občini Mišček in Britof), prav tako šole
in vrtci.
Na občini skupaj s Civilno zaščito ves čas
budno spremljamo dogajanje, povezano s
koronavirusom, ter izvajamo vse ukrepe, ki
so nam naloženi s strani države. Oblikovali
smo ožjo delovno skupino, ki se redno srečuje in dnevno sprejema ustrezne odločitve. Civilna zaščita je v stalni pripravljenosti
in v skladu s svojo pristojnostjo izvaja vse
aktivnosti za zaščito vseh naših občanov in
še posebej najbolj ranljivih, če bo to potrebno. Vse informacije redno objavljamo na
spletni strani občine, zato vas vabimo, da
nas spremljate.
V tem trenutku nujno potrebujemo vaše
sodelovanje. Vse občane zato pozivam, naj
ostanejo doma in naj se ne družijo po skupi-

nah. Gre za zelo preprost ukrep, ki ga lahko
vsak od nas izvaja!
Gre za neobičajno situacijo, ki čisto od vsakega izmed nas zahteva veliko mero odgovornosti in potrpežljivosti. Zdaj je čas, da
»stopimo skupaj« in da dosledno upoštevamo vsa navodila pristojnih inštitucij.
Ob teh razmerah se iskreno zahvaljujem

Obvestilo občanom – aktualne informacije
v zvezi z novim koronavirusom COVID-19
Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ODNOSI Z JAVNOSTMI
OBJAVLJA nekaj ključnih informacij v zvezi s širjenjem koronavirusa. Prilagajo tudi infografike, ki so jih na to temo v minulih tednih pripravili na
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Uradu Vlade RS za komuniciranje in
so dostopne na povezavi https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-inskrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/koronaviruspripravljenost-in-ukrepanje-slovenije/.
Vlada Republike Slovenije si ves čas prizadeva, da državljanom in vsem, ki so
na območju Slovenije, zagotavlja aktualne, natančne in pravočasne informacije. Vlada javnost sproti obvešča o razvoju dogodkov na osrednjem spletnem
mestu o koronavirusu (https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrbza-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/) in prek družbenih
omrežij (TW: @vladaRS, FB: Vlada RS).
Dejavnosti v zvezi s koronavirusom vodi Ministrstvo RS za zdravje, ki je po
Zakonu o nalezljivih boleznih pristojni državni organ. Razmere v Sloveniji in
svetu natančno spremlja tudi Sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Pristojna ministrstva z navodili za ravnanje obveščajo vse javne in zasebne zdravstvene zavode, vzgojno-izobraževalne, visokošolske in raziskovalne zavode,
objavljajo priporočila glede množičnih prireditev, priporočila potnikom itd., da bi
na ta način dosegli vse relevantne javnosti in s preventivnimi ukrepi čim bolj
zajezili morebitno širjenje koronavirusa. Vsi pristojni organi zelo resno spremljajo dogajanje v svetu in naši bližini, hkrati pa želijo poudariti, da sta pretiran
strah in panika prav tako škodljiva. Z informacijami, ki jih sproti zagotavljajo
javnosti, želijo prispevati k umirjenemu reševanju krizne situacije in s tem poleg širjenja virusa preprečiti tudi širše posledice za družbo in gospodarstvo.

vsem prostovoljcem in vsem tistim, ki morate zaradi narave dela hoditi v službo in
skrbite za dobro vseh nas.
Ostanimo doma, držimo se navodil pristojnih inštitucij in zmagali bomo tudi to bitko!
Tina Gerbec, županja
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Valentina Bevčar Stanič in Anastazija Makorič Bevčar

Občinski svetnici z Liste za zdravje in kakovost
bivanja
V prejšnji številki Mosta je predsednik Občinske volilne komisije, Dejan Valentinčič,
poročal o dveh novih svetnicah, ki sta kandidirali na Listi za zdravje in kakovost bivanja. Svetnici sta zamenjali dva svetnika z iste liste, ki sta podala odstopni izjavi s funkcije člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči. Novima svetnicama smo zastavili
nekaj vprašanj, na katera odgovore objavljamo v tokratni številki Mosta.
1. Zakaj ste se odločili kandidirati za svetnika v Občinski svet Občine Kanal ob Soči?
Valentina Bevčar Stanič: Odločitev za kandidaturo je bila posledica nastanka Liste za
zdravje in kakovost bivanja. Program LZKB
je kot prioriteto vključeval za našo občino
dve bistveni točki, in sicer izboljšanje zdravja in okolja. Kot članica društva Eko Anhovo in dolina Soče sem ugotovila, da kljub
številnim podatkom o stanju naše občine,
problemom z zdravjem občanov, izseljevanju mladih, degradaciji okolja … žal ni bilo
veliko posluha za naše pripombe in pobude. Moje osnovno načelo je, da so odločevalci na občinski ravni predvsem odgovorni
občanom ter občankam in delujejo v njihovo korist, šele na drugem mestu so ostali
subjekti, npr. gospodarske družbe in njihovi interesi. Občinski svetnik ima odgovornost, dolžnost in pravico, da se seznani s
podatki, jih analizira, se posvetuje s strokovnjaki, si o njih ustvari mnenje in svoje
mnenje tudi predstavi javnosti. Prav zato
sem videla svojo kandidaturo kot možnost,
da se aktivno vključim v delovanje občine
ter zastopam tiste interese občanov, ki so
bili do sedaj zapostavljeni. Odločitev se je
potrdila kot pravilna, saj je Lista za zdravje
in kakovost bivanja prejela 535 glasov volivcev, kar je skoraj 19 % vseh glasov volivcev v
občini, v 1. volilni enoti, kjer sem kandidirala, pa je prepričljivo zmagala z 294 glasovi.
Občani, ki so nam zaupali svoje glasove,
pričakujejo, da bomo zastopali njihove interese in potrebe v povezavi z zdravjem in
okoljem, kar je tudi zapisano v programu
Liste za zdravje in kakovost bivanja. Konstruktivno pa bom sodelovala in podpirala
tudi druge za občanke in občane dobre
projekte.
Anastazija Makorič Bevčar: Ene stvari človek ne more najti, ko je izgubljena, in to je
življenje. Preveč izgubljenih življenj zaradi
okoljske in zdravstvene katastrofe naše
doline je pred volitvami 2018 botrovalo
nastanku neodvisne Liste za zdravje in kakovost bivanja. Program le-te je temeljil na
dejstvu, da si kot občina še ene zdravstvene in ekološke katastrofe, ki smo ji bili priča
v preteklosti, ne smemo dovoliti. In tega
dejstva se po mojem prepričanju in prepri-

čanju ljudi, ki smo kandidirali na LZKB, ni
resno lotil še nihče. Moje delovanje kot
občinske svetnice bo potekalo prav v tej
smeri.

2. Kje vidite prednosti in kje slabosti naše
občine?
Valentina Bevčar Stanič: Prednost naše
občine je prav gotovo dobra lega z infrastrukturno povezavo, tako cestno kot železniško. Območja izven osrednjih krajev
Kanala in Deskel z okolico nudijo potencial
za kmetijstvo, lesarstvo, pridelavo ekološke hrane, kmečki turizem, kolesarstvo,
pohodništvo. S projekti, spodbudami in
načrti, ki so prav tako del programa naše
liste, bi omogočili revitalizacijo vasi v naši
občini. Največja slabost sta prav gotovo

degradacija okolja ter problem zdravja
prebivalcev. V dobrem desetletju so nas
tako ali drugače zapustili 703 občani. V
letu 2008 je naša občina štela 6007 prebivalcev, ob lanskem štetju pa nas je bilo le
še 5304. Drugače povedano, v dobrem
desetletju smo beležili več kot 13-% upad
prebivalstva, kar našo občino postavlja na
8. mesto med 212 slovenskimi občinami. K
zmanjševanju največ prinese selitev v druge občine (povprečno 53 na leto več se jih
odseli, kot priseli). Od leta 2009 se je število prebivalcev, starih od 25 do 35 let,
zmanjšalo za 307. To so zelo skrb vzbujajoči podatki, pred katerimi si občinski svetniki ne moremo in ne smemo zatiskati oči.
Statistični podatki o prebivalcih in kazalci
razvoja občine so pomembni podatki, s
katerimi bi morali biti občinski svetniki
dobro seznanjeni. Pokažejo nam, kje imamo osnovne probleme. Kaj je tisto, kar
zavira razvoj občine? Brez temeljite analize
lahko samo upamo na izboljšanje ali si celo
domišljamo, da je vse dobro, in mirno prebrodimo še en štiriletni mandat. Iskreno in
brez sramu bi morali te podatke predstaviti javnosti. Pomembno je tudi, da primerjamo podatke naše občine z najuspešnejšimi
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občinami v regiji in državi. Na osnovi tega
pa zastavimo cilje za prihodnost. To bi moralo biti vodilo vseh svetnikov.
Anastazija Makorič Bevčar: Živimo v eni
najlepših rečnih dolin na svetu. Pohvalimo
se lahko z bogato kulturno, zgodovinsko in
naravno dediščino. Imamo dobre možnosti
za razvoj turizma, tudi ekološkega, ob predpostavki, da ljudi opozorimo, česa se ne
sme delati z naravo in okoljem, katerega
začasni gostje smo.
3. Za kaj se boste kot predstavnik občanov
in občank zavzemali, kaj bo vaša primarna naloga?
Valentina Bevčar Stanič: Najpomembnejša
naloga je prav gotovo delovanje v prid
zdravju ljudi naše občine, mislim na prizadevanje za ničelno toleranco do vplivov, ki
ogrožajo zdravje občank in občanov ter

8. redna seja občinskega sveta
Sredi decembra so se občinski svetniki
zbrali na 8. redni seji, na kateri so, poleg
o proračunu za leto 2020, razpravljali in
sklepali še o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju občine in o pravilnikih o sofinanciranju programov na področju turizma in
merilih za vrednotenje in izbor programov na področju turizma, za vrednotenje programov organizacij in društev na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti ter o postopku oddaje prostora v
Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo.
Občina Kanal ob Soči bo v letu 2020
razpolagala z nekoliko več sredstvi. Predvidenih prihodkov je nekaj več kot 7,2
milijona evrov, nekaj več kot 200 tisočakov več kot preteklo leto. Naložbam bo
letos namenjenih 1,6 milijona evrov, za
desetino več, kot je bilo v letu 2019. V
komunalno dejavnost bo v letu 2020 vloženih slabih 800 tisočakov. Med najpomembnejšimi naložbami velja izpostaviti
še rezerviranih 100 tisočakov za potrebe
izvedbe celoletnih neodvisnih meritev
kakovosti zraka.
Z začetkom leta cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju
kanalske občine ostajajo nespremenjene.
V novem Pravilniku o sofinanciranju
programov na področju turizma in merilih
za vrednotenje in izbor programov na področju turizma so bila med drugim na novo
definirana merila za vrednotenje in izbor
programov na področju turizma, kar bo

življenjskega okolja, izboljšanje pogojev
življenja z odpravo (čimprejšnja popolna
odprava azbestnih materialov iz okolja) in
preprečitvijo nadaljnjih škodljivih vplivov
tistega dela gospodarstva, ki pri svojem
delovanju ne upošteva trajnostnega razvoja, ter zavzemanje za kakovostno in zdravo
bivalno okolje za vse generacije.
Anastazija Makorič Bevčar: Zavzemala se
bom za spoštovanje volje ljudi, ki so se pred
skoraj dvajsetimi leti na občinskem referendumu večinsko izrekli, da se v tej ranjeni
dolini ne sežiga več odpadkov. Nobena občinska oblast do sedaj te jasno izražene
volje ljudi ni upoštevala. To pomeni, da bo
moja skrb namenjena zaščiti ljudi in narave
pred nadaljnjimi škodljivimi posegi v življenjski prostor in izboljšati kakovost bivanja za vse prebivalce naše doline. Dela zagotovo ne bo zmanjkalo. Eleonor Roosevelt,

omogočilo lažje ocenjevanje vlog in dodeljevanje razpisanih sredstev. Podoben
razlog je botroval k sprejetju Pravilnika za
vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti.
Prostori Hiše dobre volje v Desklah pa se
lahko, sklicujoč se na sprejeti pravilnik na
decembrski seji, občasno oddajo v najem
v primeru neprofitnih dogodkov zdravstvenega, socialno-humanitarnega ali izobraževalnega značaja, dobrodelnih dogodkov ali v primeru vaj pevskega zbora
Jožeta Srebrniča. Drugi uporabniki plačajo
najemnino, ki znaša 10 evrov na uro.
Erika Koncut

borka za pravice ljudi, je nekoč izjavila, da
prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v
lepoto svojih sanj. Tudi sama verjamem, da
je s poštenim delovanjem v dobrobit ljudi
mogoče narediti čudeže.
4. Kako lahko občani stopijo v stik z vami
in vam tako zaupajo stvari, ki bi morale
biti na sejah občinskega sveta poudarjene?
Valentina Bevčar Stanič in Anastazija Makorič Bevčar: Občanke in občane vljudno
vabiva, da nama pobude in vprašanja posredujejo na FB-strani Lista za zdravje in
kakovost bivanja, preko uradnih elektronskih naslovov občinskih svetnikov, ki bodo
v kratkem objavljeni na spletni strani občine, ali osebno vsako tretjo sredo v mesecu
med 17. in 18. uro v prostorih KS Deskle - Anhovo.

OSKRBA S PITNO VODO
Za področje oskrbe s pitno vodo
in javne kanalizacije smo uvedli
DEŽURNI TELEFON: 041 608 264
Na to telefonsko številko pokličite
v primeru:
– motenj pri oskrbi s pitno vodo,
– spremembe kakovosti pitne vode,
– napake na vodovodnem priključku,
– puščanja vodovodnega omrežja,
– težav pri odvajanju odpadne vode,
– napake na javni kanalizaciji,
– dogajanj, ki bi za posledico lahko
imela motnje dobave pitne vode.
Režijski obrat Občine Kanal ob Soči

Občinska stavba v Kanalu, foto: Marko Puc
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Naložbe v občini Kanal
v letu 2019
V preteklem letu 2019 je Občina Kanal ob
Soči za naložbe namenila 1,4 milijona
evrov.
Na Gorenjem Polju je občina začela izgradnjo vežice na pokopališču, vrednost
načrtovanih del znaša dobrih 92 tisočakov. Do nujno potrebnih sanacij je prišlo v
šolskih objektih v Kanalu in Desklah. V
preteklem letu se je tako energetsko saniralo podstrešje kanalske osnovne šole, v
Desklah pa je odslej boljše prezračevanje v
kuhinji tamkajšnjega vrtca. Za sanacijo
slednje je bilo potrebnih dobrih 72 tisoč
evrov. Na tem mestu velja tudi omeniti
postavitev dveh polnilnic za električna
vozila, in sicer v Desklah in Kanalu. Vsaka
polnilna postaja omogoča sočasno polnjenje dveh vozil, s seboj je treba imeti le svoj
polnilni kabel. Obe polnilni postaji imata
dve vtičnici tipa 2 z nazivno močjo do 22
kW AC. Polnilnici sta povezani v Petrolov
nadzorni center, ki skrbi za njuno brezhibno delovanje. Navodila za uporabo so natisnjena na polnilni postaji, za aktivacijo
polnjenja je treba imeti veljavno kartico
elektromobilnosti ali na telefonu naloženo
spletno aplikacijo OneCharge. V zadnjem
letu je prenovo doživela tudi Gotska klet,
kjer se je v celoti zamenjalo stara potratna
halogenska svetila z novimi LED-svetili,
uporabniki kleti pa se lahko ogrejejo z
varčnimi IR-paneli. Na Trgu Kontrada in v
dvorani Kolarjeve hiše pa je po novem
omogočen tudi brezplačni dostop do interneta.

Polnilnica za električna vozila v Desklah

Številni so bili tudi posegi v vzdrževanje
cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti, v okviru katerih je bilo
namenjenih dobrih 338 tisoč evrov za naložbe in 518 tisoč evrov za tekoče vzdrževanje cest. Na odcepu Brdo v Krajevni
skupnosti Kambreško so bili sanirani posedki, preplastilo pa se je tudi cestišče.
Enak poseg je bil izveden tudi pred vasjo
Koprivišče. Ravno tako je bila potrebna
sanacija posedenega vozišča pred Senico.
Na Partizanski ulici v Desklah pod brežino
izpadajočega kamenja in skal je občina
zagotovila dodatno varnost občanom s
postavitvijo lovilne ograje. Na priključku
za naselje Zagora se je odvila tudi razširitev berme. Vožnja na relaciji Mrcinje–
–Kanalski Vrh je od preteklega leta prijetnejša, saj je bil odsek makadamskega vozišča v preteklem letu asfaltiran. Velja tudi
omeniti ureditev dostopne (interventne)
poti v Morskem (Kršan) kot tudi izvedbo
ukrepov za umiritev prometa v Bodrežu.
V preteklem letu so se nadaljevali projekti naložb v vodovodno in komunalno
infrastrukturo. Postaji za pripravo pitne
vode sta bili zgrajeni tako v Ročinju kot na
Kambreškem. Dela na vodovodu so bila
izvedena tudi na Grajski cesti v Kanalu, v
Paljevem pa se je vgradil nov rezervoar in
obnovil del vodovodnega omrežja. Do
rekonstrukcije vodovoda je prišlo tudi na
Srebrničevi ulici v Desklah, kjer so se obenem opravila dela na kanalizacijskem
omrežju. Dela na vodovodu in kanalizaciji
so bila opravljena tudi v Plavah, v Avčah
pa se naložba v kanalizacijsko omrežje
nadaljuje tudi letos.

Začel se je odvijati tudi težko pričakovani projekt RUNE, torej projekt izgradnje
širokopasovnega omrežja na podeželju.
Kanalsko občino bosta pokrivali dve vozlišči, in sicer iz Brd in s Tolminskega. Dela v
Brdih so se že začela, zato bo del kanalske
občine, ki se bo povezoval preko briškega
vozlišča, že kmalu lahko uporabljal zmogljivejše omrežje, medtem ko bo preostali
del občine moral počakati na začetek del
na Tolminskem. Ta naj bi se začela predvidoma v septembru.

Polnilnica za električna vozila v Kanalu

Energetska sanacija podstrešja OŠ Kanal

Erika Koncut
Foto: Režijski obrat Občine Kanal ob Soči

Opravljena so bila dela v Gotski kleti.
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V Bodrežu so dejavnosti potekale v smeri umiritve hitrosti in ureditve javne
razsvetljave.

Izgradnja mrliške vežice na pokopališču na Gorenjem Polju

Sanacija posedkov in preplastitev ceste na odcepu Brdo (KS Kambreško)

Razširitev pregledne berme na priključku za naselje Zagora

Postavitev lovilne ograje pod brežino padajočega kamenja in skal na Partizanski ulici v Desklah (Grilevšče)

Ureditev dostopne (interventne) poti v Morskem (»kršan«)

Sanacija in preplastitev vozišča pred vasjo
Koprivišče

8
Subvencijska kampanja 2020 za oddajo zbirnih
vlog za kmetijska plačila
Bliža se subvencijska kampanja 2020 za oddajo zbirnih vlog za kmetijska plačila. Pred
oddajo zbirne vloge morajo nosilci kmetijskih gospodarstev predhodno poskrbeti, da
so v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) urejeni podatki o GERK-ih (grafična enota
rabe kmetijskega gospodarstva) in subjektih na kmetiji. RKG vodijo upravne enote.
Upravna enota ob vnosu sprememb podatkov v RKG izda nosilcu izpis iz RKG-ja.
Na Upravnih enotah se v letošnjem letu uvaja elektronsko podpisovanje zapisnikov iz
RKG-ja. Zaradi navedene novosti bo na upravni enoti lahko GERK-e urejal:
 nosilec kmetijskega gospodarstva ali
 pooblaščenec, ki bo prinesel s seboj podpisano pooblastilo nosilca kmetijskega gospodarstva, da lahko ureja te podatke v njegovem imenu.
Urejanje podatkov o GERK-ih po drugi osebi brez pooblastila ne
bo mogoče. Obrazec pooblastila je objavljen na spletni strani
http://rkg.gov.si/GERK/, pod zavihkom Register kmetijskih gospodarstev, dostopen pa je tudi na upravni enoti Nova Gorica.
Redni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2020 bo potekal od 24.
februarja do vključno 6. maja 2020, zamudni rok pa od 7. do
vključno 31. maja 2020.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN)
Zbiranje pobud in predlogov zainteresirane javnosti za pripravo 2. sprememb in
dopolnitev OPN-ja Občine Kanal ob Soči je do vključno 31. 5. 2020
Občina Kanal ob Soči obvešča občane
in vso zainteresirano javnost, da bo začela v letu 2020 pripravo 2. sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Kanal ob Soči. Trenutno
je na območju občine Kanal ob Soči v
veljavi Občinski prostorski načrt Občine
Kanal ob Soči (Ur. l . RS št. 98/12, tehnični popravek – Ur. l. RS št. 37/15, spremembe in dopolnitve št. 1 – Ur. l. RS št.
76/14).
Skladno s 108. členom ZUreP-2 (Ur. l.
RS št. 61/17) je del izhodišč za pripravo
sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta zbiranje predlogov
in pripomb zainteresirane javnosti.
Vsi zainteresirani lahko zato podajo
predlog(e) za spremembo statusa zemljišč glede zazidljivosti in druge pobude
ali predloge, vezane na prostorsko urejanje na območju občine Kanal ob Soči.
Pobude in predlogi morajo biti podani
na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Kanal ob Soči in v prostorih
Občine Kanal ob Soči.
Občina bo v postopek sprememb in
dopolnitev OPN-ja vključila tudi vse pobude, ki jih je prejela po začetku prej-

šnjega postopka sprememb in dopolnitev OPN-ja (SDOPN Kanal – 1) in jih zato
ni bilo več možno vključiti v obravnavo.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev
OPN-ja bodo upoštevane le pobude, ki
bodo usklajene z zakonodajo in splošnimi smernicami prostorskega načrtovanja ter razvojnimi težnjami naše občine.
Pobude naj bodo konkretne oziroma
ustrezno prikazane in utemeljene.
Vsak vlagatelj naj pobudi in predlogu,
ki se veže na določeno zemljišče, priloži
tudi dokazilo o stvarni pravici razpolaganja z zemljišči (izpis iz zemljiške knjige)
oziroma drugače utemelji upravičenost
do predlagane spremembe.
Skladno z Odlokom o določitvi takse
za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora in
nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS št.
6/18) je za obravnavo pobude treba plačati takso, in sicer:
 za spremembo osnovne namenske rabe: 80 EUR,
 za spremembo podrobne namenske
rabe: 50 EUR,

Glede na dosedanje izkušnje predlagamo strankam, ki želijo urediti podatke v
RKG-ju, naj se predhodno naročijo na tel.
št.: (05) 33-06-190 (pisarna 12 v 3. nadstropju Upravne enote Nova Gorica).
Poslujemo v času uradnih ur:
- v ponedeljek in torek med 8. in 12. ter 13.
in 15. uro;
- v sredo med 7.30 in 12. ter 13. in 17.30;
- v petek med 8. in 13. uro.
Andrej Markočič, načelnik UE Nova Gorica

 za spremembo v primarno rabo (v gozdno, kmetijsko, vodno), za odpravo
pisnih računskih in tehničnih napak
besedilnega ali grafičnega dela OPN-ja
in za odpravo pomanjkljivosti glede
njegove oblike se taksa ne plača.
Ob tem posebej poudarjamo, da plačilo pristojbine ne zagotavlja spremembe
namenske rabe prostora v OPN-ju, temveč zgolj obravnavo pobude.
Po podrobni preučitvi pobud se bo
občina odločila za obseg, vsebino in
časovni termin priprave sprememb in
dopolnitev OPN-ja.
Pobude za spremembe in dopolnitve
št. 2 OPN-ja Kanala ob Soči bo občina
zbirala do vključno 31. 5. 2020.
Vse druge informacije v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN-ja Občine
Kanal ob Soči je možno dobiti v prostorih Občine Kanal ob Soči, vsak dan v
času uradnih ur, ali na e-naslovu: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
Izpolnjen obrazec s prilogami se lahko
odda osebno na sedežu občine Kanal ob
Soči, po pošti na naslov Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal oziroma po elektronski pošti na e-naslov obcina.kanal@obcina-kanal.si,
zadeva:
Pobuda za spremembo in dopolnitev
OPN-ja).
Občina Kanal ob Soči
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Prikaz nasprotnih dejstev Registra raka RS v zvezi z letakom
Civilne iniciative Danes!
Po zaprosilu Onkološkega inštituta Ljubljana, Službe za odnose z javnostmi, objavljamo DOPIS s prikazom nasprotnih dejstev Registra raka RS na navedbe v letaku Civilne iniciative Danes!, ki ga je v petek, 28. februarja 2020, razdelila po gospodinjstvih naše občine.
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Premiki naprej na področju skrbi za kakovost
bivanja v srednji Soški dolini
V preteklih mesecih se je v občini Kanal ob Soči veliko dogajalo. Ljudje so po dolgem
času strnili vrste in skupno opozorili na pereč problem dnevnega onesnaževanja naše
čudovite doline, ki prihaja s strani največjega podjetja v občini Kanal ob Soči.
O dogajanju, vzrokih, posledicah kot tudi ukrepih tako s strani občine Kanal ob Soči
kot tudi s strani države, je bilo povedanega in napisanega ogromno. Novinarka Erika
Koncut je celotno dogajanje strnila v enoten prispevek, ki ga lahko berete v nadaljevanju.
Posamezni članki, ki vsak na svoj način, z različnih zornih kotov opisujejo omenjeno
problematiko in dogajanje povezano z njo, pa bodo objavljeni na spletnem portalu
Moja občina. Čisto vsem se zahvaljujemo za njihovo angažiranost in prispevek k boljšemu razumevanju tako problematike kot dogajanja v zvezi z njo. (Odgovorna urednica)
Leto 2020 si bo marsikdo v kanalski občini zapomnil po nizu dogodkov, ki so v
ospredje postavili vprašanje kakovosti
bivanja in zdravja v občini, še posebej v
neposredni bližini cementarne.
Iztočnice za širšo razpravo so se sicer
začele nakazovati že ob prizadevanjih
občinske uprave, da se v občini opravijo
neodvisne meritve kakovosti zraka.
Spomnimo, da je občina predvidenih 10
tisočakov za izvedbo meritev v letošnjem
proračunu povišala na 100 tisoč evrov, s
čimer bo zagotovila celoletne meritve.
Pogoj za verodostojno sliko o kakovosti
zraka je namreč celoletno merjenje na
enem in istem mestu. Razpis za izbiro
izvajalca se pripravlja, objavljen naj bi bil v
kratkem. »Meritve nam bodo nakazale,
kje smo. Potrebujemo jasne informacije,
kakšen zrak vdihujemo. Ko bomo imeli to
orodje v rokah, bomo tudi lažje zahteve
lokalne skupnosti sporočali pristojnim institucijam, do takrat pa imamo še vedno zvezane roke,« odločitev pojasnjuje županja
Tina Gerbec.
Kot strela z jasnega pa je svoje na tehtnici dodal Poziv zdravniške stroke odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do
okoljske problematike in opozorilo glede
potencialnih vplivov onesnaženega okolja
na zdravje ljudi v srednji Soški dolini.

»Sežigalnica zagotovo ne bo nikoli povzročila takšnih posledic na zdravju ljudi, kot
jih je azbest. Glede tega je lahko vsakdo
miren. Dejstvo pa je, da nam analize študij
drugod po svetu kažejo, da sežigalnice povzročajo večje tveganje za zdravje ljudi,«
poudarja predstojnica Kliničnega inštituta
za medicino dela, prometa in športa dr.
Metoda Dodič Fikfak, ki tudi dodaja, »da
je kritično neposredno območje ob sežigalnicah težko določiti. Oblak z emisijami iz
sežigalnic lahko zračni tokovi odnesejo tudi
do kilometer in več stran. Koliko snovi in
kje se kopiči, je torej težko s točnostjo začrtati. Preprosto ne poznamo odgovora, kakšen vpliv bo imelo na tukajšnje prebivalstvo, če na že prizadeto dolino in ljudi, ki so
že onesnaženi z azbestom in kjer dolina ni
bila nikoli v celoti očiščena azbesta, dodamo še nekaj snovi, ki so v Sloveniji sicer
dovoljene, vendar v študijah dokazano povzročajo večje tveganje. Ko nisi gotov, kaj bo
povzročila in kako bo huda poškodba, potem se vedno obnašaš na način, da ljudi
zaščitiš,« še izpostavlja Dodič Fikfakova.
Županja je na osnovi poziva zdravnikov
in preplaha, ki ga je ta povzročil ne samo v
kanalski občini, temveč tudi širše, sklicala
izredno sejo, na katero so bili povabljeni
predstavniki Ministrstva za okolje in prostor RS, Agencije RS za okolje, Ministrstva

za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdravnikov podpisnikov poziva ter družbe Salonit Anhovo, z namenom, da se mnenja institucij, ki so si nasprotujoča, soočijo in se izlušči prava slika
kakovosti zraka in bivanja v občini. Seja,
ki se je odvila za zaprtimi vrati, ni ponudila pričakovanih odgovorov, zato so svetniki sprejeli šest sklepov, ki so jih naslovili
pristojnim institucijam. Občinski svet je
sklenil, da državne institucije dosledno
preverijo ustreznost slovenske in evropske zakonodaje na področju sežiga in
sosežiga odpadkov ter predlagajo potrebne spremembe, da bo v kanalski občini občanom zagotovljeno varno in zdravo življenje. Pri tem je občinski svet pristojne državne institucije pozval, da podajo jasna merila in dokaze za trditve o
neoporečnem stanju okolja, da občino
seznanjajo z vsem dogajanjem ter da pri
odločanju o konkretnih zadevah upoštevajo vse specifične okoliščine obravnavanega območja. Svetniki so pozvali tudi k
reviziji vseh okoljevarstvenih dovoljenj za
sosežig odpadkov, ki so bila izdana podjetju Salonit Anhovo, od tega podjetja pa
je občinski svet zahteval zmanjšanje vplivov iz sežiganja odpadkov na okolje z
investiranjem v najsodobnejše tehnologije v najkrajšem možnem času.
Začetek izredne seje, ki se je odvila 13.
februarja v Gotski hiši, je bil sicer v znamenju miroljubnega opozorilnega shoda,
ki ga je organizirala Civilna iniciativa Danes! Na Trgu Kontrada je množica slabih
500 ljudi prihod poročevalcev posameznih povabljenih institucij pričakala v strogi tišini, na transparentih in obrazih prisotnih pa je bilo nedvomno razbrati zaskrbljenost glede prihodnosti doline, ki je
bila v preteklosti priča hudi okoljski in
zdravstveni tragediji, katere rane se še
dolgo ne bodo zacelile. Prisotne shodnike je nagovorila tudi županja. V sklopu
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shoda je Društvo EKO Anhovo in dolina
Soče predstavnici zdravnikov dr. Nevenki
Mlinar, ki sicer že več kot dve desetletji
spremlja zdravstveno dogajanje v ambulanti v Desklah, predalo sedem tisoč podpisov poziva zdravnikov.
Burna razprava, ki jo je v javnosti sprožil
poziv zdravnikov, je tudi v podjetju Salonit
Anhovo pripeljalo do odločitve, da opravijo dodatne celovite analize razvojnih projektov. Član uprave Tomaž Vuk je odločitev pojasnil z besedami: »Izkoriščamo priložnost, da odpremo odprt dialog, v katerega bomo poskusili pritegniti zainteresirano
javnost in širši krog strokovnjakov, ki lahko
strokovno presodijo o naših projektih. Verjamemo, da ta odločitev pelje v pravo smer.
Take celovite analize se ne bojimo, pravzaprav želimo, da se opravi in tako umirimo
strasti ter dobimo rešitve, ki bodo dobre za
vse.«
Sklepe kanalskega občinskega sveta je
nekaj dni po izredni seji v poslansko pobudo strnil primorski poslanec Matjaž Nemec, ki je pozval k ustanovitvi posebne
krizne skupine vlade, ki naj v sodelovanju
z zdravniško in okoljevarstveno stroko,
lokalno skupnostjo in z zainteresiranimi
civilnimi združenji poskrbi za uresničevanje zastavljenih ciljev za zdravo in varno
življenjsko okolje v dolini Soče. Nemec je

tudi vlado pozval, da v skladu z njenimi
pristojnostmi zagotovi, podpre in pripomore k uresničitvi sklepov občinskega
sveta.
Le slab teden po izredni seji v Kanalu sta
bila na skupni nujni seji v Ljubljani že zbrana Odbor za zdravstvo ter Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor s točko dnevnega reda »Onesnaženost srednje Soške
doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo«, na kateri so se poročevalcem na kanalski izredni seji pridružili še predstavniki okoljevarstvenih združenj in Gospodarske zbornice za Severno
Primorsko. Odbora sta sprejela sedem
sklepov. Med drugim sta podala oceno, da
je upoštevajoč aktualno stanje povečanje
sosežiga nenevarnih odpadkov in posodobitve peči v cementarni Salonit Anhovo
neprimerno. Poleg tega sta pozvala vlado,
da ustanovi medresorsko delovno skupino, ki naj v sodelovanju z zdravstveno in
okoljevarstveno stroko, anhovskim podjetjem, lokalno skupnostjo in predstavniki
civilnih iniciativ v roku šestih mesecev preuči možnost za izenačitev normativov
dovoljenih emisij sosežiganic s tistimi, ki
veljajo za sežigalnice odpadkov, poleg
tega pa bo morala preučiti časovnico in
ukrepe okoljske sanacije v Soški dolini.
Poleg tega odbora pozivata tudi, da se v

šestih mesecih pripravijo predlogi sprememb zakonodaje na področju monitoringa emisij, da se opravi evalvacija veljavne
zakonodaje na področju sežiga in sosežiga
odpadkov, da se preučijo možnosti za
povišanje plačevanja koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin na območju
Slovenije, da se pripravi celovita strategija
ravnanja z odpadki, vključno z njihovim
sežigom, ter da se izvede strokovni pregled vseh okoljevarstvenih dovoljenj za
sosežig odpadkov, ki so bila izdana anhovskemu podjetju Salonit.
Velja pa tudi omeniti, da je Šaleško EKO
gibanje 20. februarja ministru za okolje in
prostor Simonu Zajcu predalo zbrane podpise Zahteve za zadržanje Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig
odpadkov. Prepričani so, da uredba ne
upošteva mnenja zdravniške stroke in
diskriminira državljane na določenih območjih. Minister je ob tem pojasnil, da
»vlada uredbe ne more zadržati, ker za to
ni pravne podlage. Pri uredbi gre za prenos
evropske direktive.« Gibanje je doslej na
Šaleškem zbralo okoli 3000 podpisov,
sodeluje pa tudi anhovsko ekološko gibanje, ki je doslej zbralo 7000 podpisov. Zbiranje podpisov še poteka.
Besedilo in fotografiji: Erika Koncut
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Seznanitev s stanjem na področju okolja
in zdravja v občini Kanal ob Soči
Kronologija dogodkov 3. izredne seje
Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči v
četrtek, 13. februarja 2020, v Gotski hiši v
Kanalu:
Pobuda za tretjo izredno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči je bil Poziv
zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške
regije k bolj odgovornemu pristopu do
okoljske problematike in opozorilo glede
potencialnih vplivov onesnaženega okolja
na zdravje ljudi v srednji Soški dolini.
Občinski svet je na seji 30. januarja s
sklepom potrdil prizadevanja, ki iz tega
poziva izhajajo, in ga v imenu občine tudi
formalno podprl. Poziv zdravnikov je
sprožil velik preplah med prebivalci v regiji in ne le v občini Kanal ob Soči, zato na
tej seji pričakujemo odgovore in pojasnila
s strani pristojnih inštitucij, kakšno je dejansko stanje onesnaženja na našem območju.
Glede na interpretacije institucij in podjetja Salonit Anhovo pričakujemo njihov
pogled na razmere. Predstavnikom lokalne oblasti je v izrazitem interesu, da razumemo resnico in da dobimo odgovore na
mnoga vprašanja.
Na izredno sejo je občina povabila državne institucije, ki so zadolžene za okolje
in zdravje. Te razpolagajo z mnogimi podatki in raziskavami ter zanje odgovarjajo.
Zato so predstavniki svetniških skupin 20.
januarja potrdili sklic izredne seje na koordinaciji političnih strank. Sklenili so tudi,
da na sejo povabijo podjetje Salonit Anhovo, ki prav tako beleži podatke o onesnaževanju preko svojih raziskav in zanje prav
tako odgovarja.

Po sprejetju sklepa o izredni seji smo na
občini nemudoma stopili v stik z institucijami in jih povabili na sejo. Po tem, ko smo
dobili njihove telefonske potrditve, smo
uradno vabilo vsem udeležencem posredovali že 24. januarja. Žal smo v ponedeljek, 10. februarja 2020 (štiri dni pred sejo), na svoje veliko presenečenje ugotovili, da je bila na isti dan in ob isti uri sklicana
nujna skupna seja Odbora za zdravstvo
ter Odbora za infrastrukturo, okolje in
prostor v Državnem zboru RS. To je pomenilo, da je bil sklic občinske izredne
seje pod vprašajem, saj bi se lahko zgodilo, da v Kanalu ne bi imeli ključnih sogovornikov. Zato smo na občini vložili veliko
naporov, da so sejo v Državnem zboru RS
prestavili. Poudariti moramo, da občina
na to sejo v DZ ni bila vabljena in o njej niti
ni bila obveščena.
V času od objave poziva zdravnikov do
danes je Občina Kanal ob Soči spoštljivo
do vseh sogovornikov in brez nepotrebnega populizma izpeljala vse potrebne
dejavnosti z namenom, da se občanom in
občini predstavi dejansko stanje ter pridobi kar največ odgovorov. To pa zato, ker
nam je mar za zdravje in za okolje, v katerem naši občani živijo in delajo. Razumemo zaskrbljenost občanov, ki izvira iz tragične izkušnje z uporabo azbesta. Gre za
bolečo zgodbo, ki še zdaleč ni zaključena.
Danes imamo v občini novo industrijsko
dejavnost, ki vzbuja skrb med občani. In
to županja in občinski svetniki zelo dobro
razumemo. Zato od države pričakujemo,
da je tudi zaradi preteklosti še toliko previdnejša pri izdajanju dovoljenj, monitorin-

gu okolja in odločitvah, povezanih z industrijo v občini Kanal ob Soči.
Županja in občinski svet smo enotni v
sklepu, da se zakonodaja, ki ureja področje sežiganja oziroma sosežiga odpadkov, v primeru svoje neustreznosti uredi
na način, da bo tako v občini Kanal ob
Soči kot drugje po Sloveniji občanom
omogočeno varno in zdravo življenje.
Tina Gerbec, županja Občine Kanal ob Soči

Sklepi, sprejeti na 3. izredni seji:
SKLEP ŠT. 1
Občinski svet Občine Kanal ob Soči
zahteva, da državne institucije dosledno
preverijo
ustreznost
zakonodaje
(slovenske in evropske) na področju sežiga in sosežiga odpadkov ter jo v primeru,
da je neustrezna, ustrezno spremenijo
na način, da bo tako v občini Kanal ob
Soči kot drugje po Sloveniji občanom
enakopravno omogočeno varno in zdravo življenje.
SKLEP ŠT. 2
Občinski svet Občine Kanal ob Soči od
državnih institucij zahteva jasna merila in
dokaze, ki bodo zagotavljali neoporečno
stanje okolja v občini Kanal ob Soči.
SKLEP ŠT. 3
Občinski svet Občine Kanal ob Soči od
podjetja Salonit Anhovo d. d. zahteva, da
v najkrajšem možnem času zmanjša svoje vplive, ki izhajajo iz sežiganja odpadkov, na okolje z investiranjem v najsodobnejše tehnologije.
SKLEP ŠT. 4
Občinski svet Občine Kanal ob Soči od
državnih institucij in drugih zahteva, da
se občino seznanja z vsem dogajanjem
na tem področju ter da se pri odločanju
pri konkretnih zadevah upoštevajo specifične okoliščine obravnavanega območja.
SKLEP ŠT. 5
Izvede naj se revizija vseh okoljevarstvenih dovoljenj za sosežig odpadkov,
ki so bila izdana podjetju Salonit Anhovo.
SKLEP ŠT. 6
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se
je strinjal, da se na Ministrstvo za okolje
in prostor RS ter na Agencijo RS za okolje posreduje sklep, sprejet na 9. redni
seji Občinskega sveta Občine Kanal ob
Soči, št. 9000-0001/2020-23, z dne 30. 1.
2020.
Zvočni posnetek 3. izredne seje je objavljen na spletni strani Občine Kanal ob
Soči.
Vir: Radio Robin, 3. izredna seja
Foto: Erika Koncut
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Zvok tišine na Kontradi
Kontrada, 13. 2. 2020. Na trgu množica domačinov, ki se bojijo za
svoje zdravje in zdravje svojih otrok. Ki jih je poziv šeststotih
zdravnikov še posebej prepričal, da njihov strah ni neupravičen.
Po podatkih organizatorjev je zbranih več kot tisoč. In to ob uri,
ko je veliko zaposlenih še na delu. Občina ima le še dobrih pet
tisoč prebivalcev.
Na prizorišču svečke kot opomin odločevalcem. Številni transparenti kot svarilo. Radi bi živeli v tej lepi dolini in bili zdravi. Otroci,
mladi in starejši. Imamo pravico, tu smo mi doma.
Nagovor organizatorjev, ki predstavijo namen shoda in zahteve.
Predaja zbranih več kot 7000 podpisov podpore pozivu zdravnikov.
Na ozki poti, stisnjeni med zidove, ki vodi na Kontrado, so razstavljena umetniška dela, ki opozarjajo, da nočemo ponovitve
zgodbe azbesta. Po ulici srednjeveškega mesteca prihajajo na
prizorišče izredne seje občinskega sveta v Gotsko hišo vodstvo
občine, občinski svetniki, zdravniki, odločevalci iz državnih institucij, vodstvo Salonita … Nastane tišina. Tišina, ki govori težke besede. V tišini odmevajo zgodbe obolelih in mnogo prezgodaj pokojnih. Preveč jih je. Zgodbe mož, žena, očetov, mater, prijateljev,
sosedov …, ki so nekoč slišali tolikokrat ponovljene besede – kriv
je azbest, ste žrtev onesnaženega okolja. Pred 30 leti marsikdo
tega ni verjel, bal se je, da izgubi službo. Zdaj vemo vsi, da je
azbest še vedno tihi morilec in da bo žal še dolgo let.
Kot bi spremljali pogrebni sprevod. Množica prihajajočim z molkom pove, da so tu, ker jim ni vseeno, ker jih je strah. Bodo njihovi
otroci nekoč poslušali krivo je bilo sežiganje odpadkov? Bodo obsojali svoje starše, da so vedeli, a niso ukrepali? Zdravniki nas sedaj
opozarjajo, da se to lahko zgodi.
Ko se koraki odločevalcev izgubijo v Gotsko hišo, spontano priplava iz ozadja tiho petje Zdravljice. Umirjeno se petju pridružuje
množica. Zvok himne zavalovi čez Kontrado. Pred skoraj tridesetimi leti smo Slovenci bili enotni in povezani, zato smo si priborili
svojo državo. Zdaj lahko s ponosom zapojemo svojo himno.
Poti do cilja so različne, nekateri bi prišli radi počasi, drugi strpno, nekateri odločno ..., zavedati se moramo, da obstaja samo ta
čas in ni drugega. Pomemben je cilj. Vedno ga imejmo pred seboj.
Zdravja in čistega okolja si želimo vsi, levi in desni, mladi in stari,
zagnani in umirjeni … Vsi vemo – z denarjem si zdravja ob težki
bolezni ne moremo kupiti.
Irena Hočevar Križnič
Foto: Primož Kožuh
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Božično srečanje cerkvenih pevcev v Desklah
V cerkvi sv. Jurija v Desklah so se v nedeljo, 19. januarja, srečali pevci cerkvenih pevskih
zborov kanalske dekanije in se številnim poslušalcem predstavili s po dvema božičnima pesmima.

zazveneli ubrani zvoki božičnih pesmi
pod vodstvom Lojzeta Kobala ob spremljavi orgel, na katere je igrala kanalska
organistka Klementina Medvešček. Po
koncertu so bili vsi pevci in poslušalci
povabljeni v župnišče v Desklah, kjer so
jim domači župljani pripravili pogostitev.

Na že tradicionalnem srečanju so nastopili najprej najmlajši. Otroški pevski zbor
Kanal, ki ga je vodila Maja Križnič, je na
klavirju spremljal Peter Nanut. Sledil je
nastop Cerkvenega mešanega pevskega
zbora Marijino Celje pod vodstvom zborovodkinje in organistke Metode Humar.
Pred oltarjem so za njimi nastopili veroučenci iz Levpe, ki jih je ob orgelski spremljavi Andreje Seljak vodil domači župnik
Alojz Kobal. Sledil je nastop Cerkvenega
mešanega pevskega zbora Kanal pod vodstvom Petre Čelešnik ob orgelski spremljavi Klementine Medvešček.
V drugem delu srečanja smo prisluhnili
še združenemu cerkvenemu mešanemu
pevskemu zboru pevcev iz Levpe in Kala
nad Kanalom z zborovodjo Alojzom Kobalom in ob klavirski spremljavi Uroša Goljevščka. Pod vodstvom Klementine Medvešček so ob klavirski spremljavi Marije
Kralj zapeli mladi iz Mladinskega pevskega zbora župnije Kanal. Kot zadnji so se
na srečanju predstavili še pevci domačega
Cerkvenega mešanega pevskega zbora
Deskle, ki ga zadnja leta vodi Klemen Na-

nut in na orglah spremlja Peter Nanut.
Nastop se je zaključil s skupnim petjem
vseh zborov. Tako so v deskljanski cerkvi

Štefanovo v Levpi

društva, med drugim pa so organizatorji letos pripravili tudi srečelov, tako da je bila ponudba res pestra na vseh področjih. Za glasbeno in plesno vzdušje je poskrbela skupina
In gremo, s katero se je plesalo in pelo dolgo v noč.

V četrtek, 26. decembra lani, se je, v
večnamenski dvorani v Levpi, odvijala že
tradicionalna prireditev Štefanovo. Letošnja prireditev je gostila predvsem domače
nastopajoče, z izjemo gledališke skupine
Gorenj Konc z Livka. Prireditev je odprl
harmonikar Vid Žabar s pesmijo Ne prižigaj luči, sledili pa so mu levpski veroučenci,
ki so pod vodstvom župnika Alojza Kobala
in ob klavirski spremljavi Andreje Seljak
zapeli dve pesmi: Mi smo mladi kristjani
ter Iščemo srečo. Predstavili so se tudi
Kvartet Qartos z raznolikim repertoarjem
šestih pesmi, plesna skupina otrok iz
Levpe, ki je prav za to prireditev pripravila
dve koreografiji, ter mladi levpski recitatorji, ki so pod mentorstvom Nine
Levpušček Melinc občinstvu zrecitirali
dve pesmi: Pavčkovo Voščilnico in Neže
Maurer Novo leto. Za čudovit zaključek
kulturnega programa je poskrbelo že
omenjeno Kulturno društvo Gorenj Konc
z Livka s komedijo Zlata poroka. Seveda v
Levpi ni manjkala odlična pogostitev z
dobrotami, ki so jih pripravili članice društva aktiva kmečkih žena ter drugi člani

Irena Hočevar Križnič

Skupen nastop cerkvenih pevskih zborov kanalske dekanije, foto: Jakob Merljak

Laura Skrt
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Obnova vaškega jedra v Gorenji
vasi
Gorevžani smo dokaz, da se s skupnimi močmi in trdno voljo
da doseči marsikaj. Več let smo se namreč pogovarjali o obnovitvi vaškega jedra.
Želja je bila dovolj močna, da smo na začetku junija 2019 začeli prva gradbena dela. Zamisel je bila ohraniti velikost trga,
ga olepšati in narediti uporabnega. Ploščad ovalne oblike je
zgrajena iz kamna, na njej stojijo dve klopci, pitnik za vodo,
vdrt pokrov, namenjen za postavljanje tradicionalnega mlaja
oz. novoletne smreke. Ohranili in obnovili smo drog za zastavo. V prihodnosti si želimo obnoviti še vaško znamenje. Dela
smo končali proti koncu leta. Otvoritev smo izvedli skupaj z
novoletno zabavo v mesecu decembru.
Za izvedbo projekta se zahvaljujemo Občini Kanal ob Soči, ki
je financirala material za obnovo, in Marinu Veluščku, s katerim smo med projektom zelo dobro sodelovali. Zahvaljujemo
se tudi Pirhovim, ki nam odstopijo prostor, kadar koli ga potrebujemo. In ne nazadnje tudi vsem nam, vaščanom, ki smo
prostovoljno, po svojih močeh kakor koli prispevali k obnovitvi vaškega jedra.
Hiter tempo življenja nam onemogoča vsakodnevne stike in
pogovore med vaščani, zato so taki dogodki kot nalašč za
ponovno povezavo med nami. Upam, da se bomo z vsakoletnimi dogodki čim več družili v središču vasi. Vsi drugi pa ste
vabljeni, da se ob sprehodu ali kolesarjenju ustavite v jedru
vasi in se odpočijete.
Besedilo in fotografiji: Anika Ozebek
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Vrtec na obisku
V predprazničnih decembrskih dneh so
Medgeneracijski center Pri Tinci obiskali
otroci iz Vrtca Deskle in presenetili udeležence torkovih srečanj s prisrčno igrico Rokavička.
Kulise zasnežene pokrajine so pričarale
pravo zimsko in božično-novoletno
vzdušje. Otroci so s svojo prisrčnostjo
očarali vse prisotne.
In kaj se je pravzaprav dogajalo? Babica
je na sprehodu s svojim kužkom izgubila
rokavičko. Priskakljala je miška, ki je v
mrzli zimi iskala topel domek. Rokavička
je bila kot nalašč za to. Za njo so se kar
vrstile gozdne živali – zajček, ptička,
volk, medved, lisica ... Dobra miška je vse
prijazno sprejela. Končno se je v malem
domku gnetlo kar sedem gozdnih prebivalcev. Na vprašanje, koliko živalic je v
rokavički, ki je kar pokala po šivih, so
živalce v en glas odgovorile sedem. Mali
nadobudnež med njimi pa je modro ugotovil: »Toliko, kot ima let moja sestrica.«

Predstava za vsako
priložnost
Predstava z več kot sto razprodanimi
ponovitvami je v soboto, 15. februarja,
prišla tudi v Kulturni dom Deskle kot peta abonmajska predstava in za izven.
Igralca Lado Bizovičar in Jure Godler sta
uprizorila glasbeno komedijo avtorja in
režiserja Jureta Karasa z naslovom Predstava za vsako priložnost.
Nekdo v občinstvu ima rojstni dan, in
ker se Lado ne more upreti priložnosti, da
bi proslavil tako pomemben dogodek, in
ker zelo rad govori, nam je v predstavi
povedal vse, kar ve, pa tudi vse, česar ne
ve o veselju, sreči, ljubljanskih ženinih,
modernih otroških imenih, »fankliščinah«,
seksu po tridesetem in nasilnih cvetličarjih. Ob živi glasbeni spremljavi je poskušal

Babica se je s kužkom ponovno odpravila na sprehod po gozdu, iskala izgubljeno
rokavičko in jo tudi našla. Idile v toplem
domovanju je bilo konec.

Bravo, otroci, mali veliki igralci, in hvala
za prisrčno prireditev.

odgovoriti na težka vprašanja, kot so »Kaj
je najslabše darilo na svetu?«, »Kaj imajo
čaplje z vzgojo otrok?« ter »Koliko kitic
ima pesem Kolkor kapljic?«. Kot se za
rojstni dan spodobi, je tudi zapel.
Tudi v naši razprodani dvorani smo praznovali rojstni dan. Lado je mlademu slavljencu čestital in sledilo je veliko presenečenje. Zaslišala se je koračnica Slovenci in

na oder so prikorakali člani domačega
Pihalnega orkestra Salonit Anhovo. Slavljencu Xianu so zaigrali še skladbo Vse
najboljše, Lado pa je naredil tudi fotografijo vseh na odru in vseh v dvorani.
Bravo, Lado, super selfi!

Besedilo in fotografija: Majda Rejec

Danila Schilling, Kulturno društvo »Svoboda«
Deskle
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V Desklah so se odprla
vrata nove ambulante
za fizioterapijo
Nova ambulanta, za katero je skupaj z
opremo novogoriški matični zdravstveni
dom namenil 300 tisoč evrov, je zasijala na
zemljišču nedaleč stran od zdravstvenega
doma, v neposredni bližini vrtca. Trenutno
bo v njej deloval še naprej le en fizioterapevt, možno pa je razširiti program tudi še
za dva dodatna fizioterapevta.
»Občina Kanal ob Soči je prispevala zemljišče, oproščen je bil tudi komunalni prispevek,« je o prispevku občine povedal direktor občinske uprave Nejc Kumar, ki je tudi
napovedal, da se bo v bivših prostorih
fizioterapije še naprej opravljala zdravstvena dejavnost.
Slavnostno odprtje prostorov se je odvilo 17. januarja, prisotne je poleg direktorice novogoriškega zdravstvenega doma
Petre Kokoravec in direktorja občinske
uprave nagovorila tudi državna sekretarka
na Ministrstvu za zdravje RS prim. Simona
Repar Bornšek, ki se je pred slovesnostjo
sestala tudi z družinsko zdravnico v Desklah: »Izjemnega pomena je, da ljudje dostopajo do storitev tam, kjer živijo, da imajo pogoje in predvsem, da so preskrbljeni s
kadri. Zelo me veseli, da sem lahko tukaj
videla tako lepe in razkošne prostore.«
Tudi dolgoletni fizioterapevt David Bavdaž ni skrival zadovoljstva ob odprtju
novih prostornejših kapacitet. Kot je povedal, so ob selitvi v nove prostore poskr-

Oskrunitev spomenika
Na začetku novembra 2019, po dnevu
spomina na mrtve, je neznanec poškodoval spomenik in grobnico žrtev druge
svetovne vojne v Kanalu. Z neznanim
sredstvom je prekril večji del spominskega obeležja. To se je v zadnjem letu zgodilo že drugič. Zato so svetniki občine
Kanal ob Soči in številni krajani s protestnim zborovanjem pred spominskim obeležjem v četrtek, 14. novembra, obsodili
takšno zavrženo in nedopustno dejanje
in od pristojnih organov zahtevali ustrezno ukrepanje. Pri tem so govorci poudarili, da ni pomemben namen storitve dejanja, obsojanja vredno je početje, ko se za
nezadovoljstvo ali nestrinjanje izrabljajo
spominska obeležja, v tem primeru grobnica. Udeleženci so v znak protesta in
spoštovanja do mrtvih h grobnici položili
cvetje.

beli, da uporabniki niso izpadali iz programa. Selitev so opravili po slavnostnem
odprtju novih prostorov, torej čez konec
tedna, tako da so bili prvi uporabniki storitve v novi ambulanti deležni že prvi delovni dan po odprtju ambulante. Sicer pa je
Bavdaž še poudaril, da je zasnovanje objekta, katerega gradnja se je začela preteklo pomlad, potekalo v sodelovanju z lokalnim zdravstvenim osebjem.

»Nova pridobitev v naši skupnosti je bila
več kot potrebna, saj v zdravstvenem domu
ni bilo več mogoče opravljati fizioterapije.
Krajani smo zelo zadovoljni. Prav bi sicer
bilo, da bi imeli več fizioterapevtov na voljo, tako bi se te storitve pri nas posluževalo
več ljudi,« je še povedal predsednik Krajevne skupnosti Deskle Jože Valentinčič.
Erika Koncut

Trak je prerezala direktorica Zdravstvenega doma – Osnovno varstvo Nova Gorica dr. Petra Kokoravec.
Foto: Erika Koncut
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Praznik Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle
V petek, 14. februarja, je Krajevna skupnost Anhovo - Deskle praznovala svoj vsakoletni praznik. Na dan vedno bolj priljubljenega praznika, na valentinovo, smo se ponovno
zbrali v dvorani Kulturnega doma Deskle, in čeprav vem, da se vsako leto ponavljam,
lahko samo rečem, da je bil tudi letošnji program prireditve, ki ga je pripravila Osnovna šola Deskle, zanimiv, prisrčen in nabit z otroško energijo, ki se je izrazila s pevskimi
in glasbenimi nastopi.
Program je povezovala Karin Rutar, nastopajoči otroci – osnovnošolski in vrtčevski pevski zbor ter Mladinski orkester
Godbeniške šole Deskle – pa so nastopali
pod vodstvom Roberta Hvalice. Prireditev
z naslovom Pobarvajmo svet je bila zaznamovana z najlepšimi citati iz knjige o Malem princu, sklenjena pa z znanim citatom: »Kdor hoče videti, mora gledati s
srcem. Bistvo je očem nevidno« (Antoine
de Saint-Exupéry).

Županja je prisotne spodbudila z besedami:
»Držati moramo skupaj!«

uspehe na balinarskem področju in za poživitev ponudbe prostočasnih dejavnosti v
naši krajevni skupnosti. Ženska sekcija Balinarskega kluba Deskle deluje od leta
2007, sedaj že več let igrajo v 1. državni
ligi. Da so prišle v 1. ligo, same pravijo, da
se morajo zahvaliti Marjanu Schillingu,
predsedniku kluba, njihovi vztrajnost in

tekmovalnost pa sta jih v ligi obdržali.
Anica Stubičar, Meri Kodermac, Karmen
Milojević, Neva Prinčič, Jožica Močnik,
Katjuša Feltrin, Kristina Jerm, Denís Markočič, Jelka Čargo, Mariza Tinta, Maruša
Konjedic in Ana Tinta so dejavne članice
kluba, ki se med drugim lahko pohvalijo z
dvakrat osvojenim prvim mestom na državnem pokalnem prvenstvu. Zavidljive
rezultate dosegajo v klasičnih igrah, v
tehničnih disciplinah pa se bolje odreže
predvsem mlajši del ekipe. Balinarke si na
prvem mestu želijo novih članic, pravijo,
da so recept za dobro voljo in dobro počutje, saj je trening zanje ne samo telovadba, temveč tudi sprostitev, druženje
in zabava, zato medse vabijo vse ženske,
ki bi si želele popestriti svoj prosti čas s
športom in prijetnim druženjem. Mi vsi
jim za uspehe in vztrajnost čestitamo,
obenem pa želimo, da bi klub v prihodnje
pridobil čim več novih dejavnih članic.
Prejemnica letošnjega priznanja pa je
tudi družina Gabrijelčič iz Ložic, po domače Mihajevi. Prejeli so priznanje za ohranjanje kmetijstva in obdelovanje kmetijskih zemljišč v naši krajevni skupnosti ter
za prizadevanje po ustvarjanju mesnih in
suhomesnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Družina Mihajc je predanost delu
na kmetiji ohranila že deset generacij.
Kot pomemben član družine nastopi oče
Mitja, ki se je v težkih časih odločil ohraniti družinsko tradicijo in se začel ukvarjati tudi z vzrejo. Ker se je že od samega
začetka zavedal, da v našem okolišu ni
perspektive v ustvarjanju velike kmetije,
se je družina posvetila dopolnilni dejavnosti predelave mesa v mesne in suhomesne izdelke. Pred kratkim so vsemu
temu dodali še govedorejo, na njihovi

Jože Valentinčič je zaupal načrte krajevne skupnosti za letošnje leto.

Na prireditvi sta predsednik sveta Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle, Jože
Valentinčič, in županja Občine Kanal ob
Soči, Tina Gerbec, gostom namenila nekaj
besed, ki so bile predvsem spodbudne
narave za naprej. Županja je svoj govor
zaključila z besedami »držati moramo skupaj«, Valentinčič pa je prisotne seznanil še s
seznamom preteklih in prihodnjih naložb
v naši krajevni skupnosti, s poudarkom,
da je bilo v lanskem letu veliko že narejenega, obljublja pa, da bo naredil vse, kar
je v njegovi moči, da bo tako tudi letos.
Prireditev je nato dosegla vrhunec s
podelitvijo priznanj. Vsi nagrajenci so ob
tej priložnosti v spomin prejeli priznanje in
knjižno darilo. Priznanje so prejele članice
Balinarskega kluba Deskle, in sicer za

Letošnji prejemniki priznanj Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle
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kmetiji pa ne manjkajo niti kokoši, koze,
predvsem pa obdelani vrtovi in polja.
Razen mleka so tako družina, ki čez leto
lahko preživi s samooskrbo. Posebno
ponosni so na svoje suhe salame, pri
čemer poudarjajo, da se ukvarjajo s tehnologijo in ne kemijo. Njihova želja za
prihodnost je ohraniti družinsko tradicijo
še naprej. Čestitamo jim za vztrajnost,
želimo čim več poslovnih uspehov še
naprej in se jim zahvaljujemo za nesebično sponzoriranje društev v naši krajevni
skupnosti.
Tretji prejemnik letošnjega priznanja pa
je Jan Močnik iz Deskel, prejel je priznanje za vidne uspehe in dosežke v košarki.
Jan Močnik prihaja iz družine, ki je svoj
čas vedno rada namenjala udejstvovanju
v športu. S športom se je tako tudi sam
začel ukvarjati že kot otrok. Pri 16 letih je
sledil svojim sanjam in se zaradi košarke
preselil v Sežano, z 20 pa začel igrati za
Olimpijo. Profesionalna športna pot ga je
nato vodila v tujino, najprej v Italijo, potem Poljsko, Bosno in Hercegovino, Kosovo in nazadnje na Češko. V svoji zavidljivi košarkarski karieri je osvojil kar nekaj
priznanj in nazivov. Postal je dvakratni
slovenski državni prvak, trikratni slovenski pokalni in dvakratni superpokalni prvak. Prejel je tudi naziv prvaka Alpe-Adria
lige in naziv najboljšega podajalca v kar
štirih državah. V reprezentanci je nastopal v vseh mlajših sekcijah do 20. leta, bil
je na širšem spisku članske reprezentance in se lani udeležil turnirja na Kitajskem.
Trenutno Jan zaključuje šolanje za ekonomskega tehnika, hkrati pa uresničuje
svojo dolgoletno željo in se preizkuša v
vlogi trenerja ter nadaljuje z igranjem za
člansko ekipo Košarkarskega društva
Nova Gorica. Poleg vseh dosežkov na
košarkarskem področju Jan poudarja, da
je ponosen na to, kar je, da spoštuje vrednote, kot so prijateljstvo, spoštovanje,
poštenost in delavnost. Tudi v tem vidi
zasluge za svoje športne in zasebne uspehe, obenem pa se zahvaljuje za podporo
in spremstvo tudi svoji ženi Nini, ki ga
skozi vse življenjske uspehe in prepreke
spremlja in bodri že dobro desetletje.
Čestitke za vse dosežke pa uspešno na
vseh področjih še naprej mu želimo.
Prireditev se je zaključila s še nekaj nastopi, nato pa se je praznovanje preselilo
v prijetno okolje Medgeneracijskega centra Pri Tinci, kjer so gostje ob kozarcu
pijače, prigrizku in dobri družbi sokrajanov obeležili praznik, kakor je treba.
Tina Razboršek
Foto: Jernej Kravos

Prireditev so popestrili učenci Osnovne šole Deskle in Mladinski orkester Godbeniške šole Deskle.
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»Ljwpska Adria«
V soboto, 22. februarja, je Levpa postala
zračna pot letala letalske družbe
»Ljwpska Adria«. Pilota in posadka so
uspešno pripeljali letalo na cilj.
Na pustno soboto, 22. februarja, je KS
Levpa postala pristajališče letala letalske
družbe »Ljwpska Adria« in njene posadke.
Na krovu je potovalo 19 članov letalskega
osebja, 9 stevardes, 8 pilotov, 1 letalski
usmerjevalec, in tudi zelo pomemben
potnik, politik Zafuru Adrija(n). Letalo je
vzletelo zjutraj ob 9.00 po lokalnem času
s pristajalne steze v vasi Sukavec in čez
cel dan letelo po Levpi in njenih okoliških
vaseh. Letalo in njegov priključek
»ljwpsko nakladalko« so uspešno pilotirali
pilota Matija Žabar in Albin Levpušček ter
kopilot Vid Žabar. Med letom je letalo
doživelo nekaj lažjih turbulenc, ki pa jih
potniki in letalsko osebje niso posebej
zaznali, saj je bilo ob zvokih harmonike
vzdušje na krovu res vrhunsko, opremljeno tako s hrano, predvsem pa s pijačo.
Zahvaljujoč raznoraznim postankom, ki
jih je bilo letalsko osebje deležno med
letom, so vsi člani uspešno izvedli ta zelo
pomemben let in ob koncu dneva pristali
pred večnamensko dvorano v Levpi, kjer
se je posadka okrepčala in si napolnila
baterije za daljši polet, ki jih je ob 22.00
čakal proti Grgarskim Ravnam.
Dober mesec in pol šivanja oblek, kravat, izdelovanja kap tako za stevardese
kot za pilote in izdelave raznoraznih
značk in našitkov so levpska dekleta porabila, da so bili vsi člani posadke urejeni
kot iz škatlice. Moški del ekipe pa je pripravljal praktično misijo nemogoče, saj je
moral navaden kombi spremeniti v pravo
letalo. Potrebnega je bilo res veliko materiala, varjenja, »rajhanja«, risanja, barvanja, montiranja lučk in druge elektronike,
skratka dela vrh glave. Poleg letala so
fantje uredili še nakladalko, jo opremili s
smrečjem in okraski, da je bila podoba
levpskega pusta na pustni dan res popolna. Vsi člani levpske mladine so bili na
svoje izdelke izjemno ponosni, predvsem
pa veseli, da se je pustnega dne in njegovih priprav udeležilo toliko ljudi, saj so
med drugim letos k sebi povabili tudi nekaj mlajših članov, prav tako zavzetih za
delo. Skoraj dva meseca dela in priprav, ki
jih je levpska mladina vložila v pripravo
letala, se je na koncu obrestovalo, saj so
bili deležni mnogih pohval, vsi vaščani pa
pravijo, da so izjemno ponosni na njih.
Lepo je videti, da se tradicija levpskega
pusta ohranja iz leta v leto.
Laura Skrt

Pustovanje v Ložicah
Tudi letos je skupina, ki v kraju že vrsto
let organizira pustovanje, začela načrtovati in se na šegavi praznik pripravljati že
v januarju. Na pustno soboto je k dobri
volji in veliki udeležbi pripomoglo še prelepo sončno vreme. Povorka veselih maškar, skupaj z godcem, se je ves dan pomikala od hiše do hiše.
Pustovanje kot ljudski običaj je bilo v
Sloveniji prvič omenjeno že v 17. stoletju.
Za naše prednike to ni bil le čas
»šemljenja«, ampak obred, ki je preganjal

zimo in klical pomlad. Iz starih zapisov je
razbrati, da je bilo pustovanje nekdaj preprosto. Maske in obleke so si ljudje izdelovali sami, obraze pokrili s sajami, otroci
pa so se po vasi podili v raztrganih ponošenih oblekah. Maškare je vedno spremljal godec, nagrajene pa so bile z domačimi dobrotami.
Kraji po Sloveniji imajo že od nekdaj
različne običaje, vsem pa je skupno, da je
ta dan miza bogato obložena ter siti ljudje
in živali, saj bo le tako zemlja rodovitnejša
in pridelek obilnejši.
Danes je pustovanje nekoliko drugačno.
Pustne kostume je mogoče kupiti na vsa-
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kem koraku. Mlajši se najraje »spreminjajo« v
junake iz filmov in risank, starejši pa so običajno le opazovalci pustnega rajanja. Vendar se
tudi tako ohranjajo stari običaji in izročilo.
Nekateri navdušenci so letos v Ložicah že
zgodaj začeli s pripravami in videti je bilo, da
jim nikoli ne zmanjka hudomušnih zamisli. V
sprevodu so bili mladi, pa tisti manj mladi in
veliko otrok, kar kaže, da se za nadaljevanje
tradicije ni bati. Po vasi so rezoni (ta grdi)
strašili otroke, godec pa je v vsak dom prinesel veselje. Ložanski pustrji so poudarili, da so
bili povsod lepo sprejeti, mize so bile polne
domačih dobrot, ljudje pa veseli obiska, saj
maškare menda prinašajo v hišo srečo in obilje.
V popoldanskem času so se na prostoru
sredi Ložic, kot običajno, vaščanom predstavile še druge pustne skupine. Zvečer so bili vsi
Ložani prijazno povabljeni na pokušino dobrot, ki so jih »pobrali« po hišah. Ljudje so bili
veseli, da je pust razgibal vas. Nekdo od starejših je dejal, da je to edini dan v letu, ko vidiš
in srečaš skoraj vse sosede in znance iz vasi.
Ložanski pustrji pa pravijo, da bi bili veseli, če
se jim v športnem parku naslednje leto pridruži še več ljudi.
Zato naj še dolgo živi pust, ki je letos med zvončki in trobenticami zaman iskal sneg in mraz, da
bi pregnal zimo!
Ana Valentinčič

Pustni mjau, mjau
v Desklah
V letošnji povorki pusta je bilo tudi več
kot ducat mačk različnih barv, velikosti in
starosti. Enega mladega mucka je mama
muca prenašala v naročju, saj je bil premajhen, da bi sam hodil. Zbirališče so
imele v Medgeneracijskem centru pri
Tinci, njihov »rod« pa je izhajal iz Društva
upokojencev Deskle - Anhovo, Plesne
skupine Tince in prostovoljk MC pri Tinci.
Mačke so se v povorki zabavale in plesale
ob zvokih domače muzike, ob odmorih
pa sta jih spremljali melodiji Maček Muri
in Muca Maca.
V torek, 25. februarja, so se mačke pridružile otrokom iz Vrtca Deskle v pustnem karnevalu, nato pa šle še na obisk
občinske stavbe in lokalov v Kanalu.
Deskljanske mačke se zahvaljujemo
vsem krajanom za slastne pustne dobrote, ki ste nam jih dali. Mmm, mjau, mjau.
Še legenda o nastanku mačk (vir: Wikipedija): »Po legendi naj bi mačke nastale
leta 4000 pr. n. št. na Noetovi barki med

Mačke pred zbirališčem v Desklah (foto: Danila Schilling)

veliko povodnjijo. Miši so se kljub Božji prepovedi namnožile in tako odžirale preveč
živeža. Noe ni vedel, kaj naj naredi, in med
globokim razmišljanjem božal leva po glavi.

Lev je kmalu kihnil in izpljunil par mačk.
Mački sta se takoj lotili dela in pojedli vse
miši.«
Plesna skupina Tince Deskle
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Kalski pust po starem
Več let je med kalskimi folklorniki tlela
želja obuditi običaj pusta po starem, ki je
del naše kulturne dediščine in tradicije.
Raziskave in poustvaritve smo se lotili z
vso odgovornostjo. Med starejšimi krajani
smo iskali gradivo, se povezali z etnologi
in okoliškimi izdelovalci mask ter rezbarji.
In čeprav je bil pust v naših krajih po letu
1930 prepovedan, nam je prav iz tistega
časa uspelo najti tudi fotografsko pričevanje o kalskem pustu. Skrbno smo izbrali
materiale, šivilje pa so dosledno sledile
napotkom in skicam oblikovalke Elze Pavšič, ki je po stari metodi iz časopisnega
papirja izdelala tudi maske in dodala vsaki
svoj karakter. Tako so ponovno oživeli
kalski pustni običaji in liki, ki segajo v čas
med obema vojnama, nekateri celo dlje v
zgodovino.
Glavni pobudnik pustovanja po starem
Aleksander Humar je po spominu iz mladosti in nasvetih izkušenega izdelovalca
mask Branka Žnidaršiča opravo za pust
izdelal sam. »Staro ohišje z mislijo na mlada leta,« je dejal, ko se je po več desetletjih znova oblekel v glavni lik in se s culo
pepela zapodil za otroki. Za njim pa črna
grbasta pustovka z brezovo metlo. Sledil
je cundrin, ki ga je izdelal Žnidaršič. Lik,
ogrnjen v belo rjuho, iz katere so viseli na
vrvicah privezani raznobarvni kosi blaga,
je tekal sem ter tja in zvonil z velikim
zvoncem, kot nazadnje v času pred prvo
svetovno vojno. Nato smo se, za godci in
klabasonom, kot včasih v sprevodu zvrstile šeme, ženin in nevesta, predstavnika
rodnosti, kmet in kmetica delavnosti,
orožnik s svojo ženo je poosebljal red in
oblast, zdravnik in sestra pa zdravje.
Mestni gospod in gospa sta predstavljala
bogastvo, revščino pa berač in beračica.
Nekje vmes se je zibal najbolj smešen in
vedno aktualen lik pu 'n pu ali ne teč ne
meš. Po nasvetih rezbarja Franca Jerončiča

je dvojno masko z
glavo moža in žene iz
lipovega lesa izrezljal
Robert Lipičar. Desno nogo je nato
oblekel v hlačnico,
levo v krilo in predstavljal tudi človeško
dvoličnost. Etnološki
zapisi pričajo, da so
se nekoč nad to masko nekateri celo zgražali, češ da tak človek
ni po božji podobi.
Brez dodane Elzine
ljubezni do lepega
kalski pust po starem danes zagotovo ne
bi tako veličastno oživel. Da pa je v celoti
lepo uspel, smo neprecenljiv delež prispevali tako posamezniki kot skupina.
Največji prispevek in potrditev pa so
nazadnje dodali tudi krajani, ki so nas povsod prisrčno sprejeli in z nami zaplesali,
medtem ko je klabason kot nekoč gospodarjem zaželel, »da bi bla repa debela in bi
karejne ratalo«.

Vsaka maska nosi svojo zgodbo.

Pusta smo naposled na pepelnično sredo sežgali na grmadi, da ne bi celo leto
rojil, kvaril vremena in letine.
Darja Rijavec
Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom

Elza Pavšič pri izdelavi kalskih pustnih mask .
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Taborniki rodu Odporne želve

Luč miru 2019
V soboto, 21. decembra, smo se z otroki
dobili v medgeneracijskem prostoru, kjer
smo dobili napotke in se odpravili na nočno fotoorientacijo po Desklah in okoliških
krajih. Iskali smo določene točke, prikazane na fotografijah, obenem pa smo starejšim krajanom podarili plamen miru in
izrekli lepe želje za praznike. Zvečer smo
se spet zbrali pred kulturnim domom,
kjer smo s kratkim kulturnim programom
sprejeli luč miru iz Betlehema v kraju in jo
ponudili vsem krajanom. Sledilo je druženje ob toplem čaju in pecivu s starši in
krajani.

Človek ne jezi se
11. januarja smo se udeležili 8. prvenstva v igri človek ne jezi se v
Cerknem. Tekmovalo se je v vseh starostnih skupinah, od najmlajših
MČ-jev do grč. Tekmovalcev je bilo dosti, prišli so iz cele Slovenije. Iz
našega roda žal do finala ni prišel nihče, kljub temu pa smo se imeli
lepo.
Maja Kodelja Cencič
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PD Valentin Stanič Kanal

Delovna akcija v Planinskem domu pod Ježo
V slogi je moč ... to je tisti res pravi in
magični stavek, ki še kako drži. Kjer ni
potrebno veliko besed, kjer je medsebojno razumevanje in kjer denar za plačilo
prostovoljnega dela nima nobene vrednosti, ne obstaja. Nekoč je bilo tudi tako, mi pa se ne damo, ohranili smo vrednost takega razmišljanja ... in zato smo
skupaj ... to čudovito planinstvo nas druži
in preprost dogovor, z istimi željami, da
našemu planinskemu domu vdahnemo
tisto lepo prijetno dušico, ki jo še kako
potrebuje. 15. februarja nas je bilo deset
in delo je teklo brezhibno. Hvala za ves
trud, ki je zlata vreden.
Katja Žagar

Mladinski odsek PD Valentin
Stanič na Čičerju nad Ročinjem
Mladinski odsek Planinskega društva Valentin
Stanič Kanal se je skupaj s planinskim krožkom OŠ
Kanal povzpel po Rudijevi poti na vrh Čičerja, ki leži
nad Ročinjem v občini Kanal ob Soči. V Ročinju naju
je z mentorico planinskega krožka OŠ Kanal Zvonko
in vsemi otroki pričakal Simon, član našega planinskega društva, predsednik KS Ročinj - Doblar, in nas
popeljal po tej, lahko bi rekli učni poti, saj so tu drevesa označena s slovenskimi in latinskimi imeni, in
nam o vsem tem veliko povedal. S seboj je imel žig
in otroci so si pridno žigosali svoje planinske knjižice in vanje vpisali vse podatke. Izpred cerkve v
Ročinju smo krenili mimo vodnega izvira Zdenc,
kjer so lepo vidna pralna korita. Tu so perice včasih

prale perilo in voda neprestano teče. Domačini pravijo, da je voda odlična. Sledila sta prisrčen pozdrav
oslička, ročinjske budilke, Čarlija, potem pa navkreber do cerkvice sv. Pavla. Sledil je kratek počitek in
nadaljevanje proti vrhu, kjer smo si po malem vsi
grizli kolena. Dobri so ti naši fantiči in dekleta. Na
vrhu pa ponos, ker smo premagali kar konkretnih
527 m višincev, privoščili smo si malo daljši počitek
in slikanje. Nekateri so ciljali na pet sendvičev, ki so
jih seveda tudi prinesli s seboj. Ob vrnitvi smo se
ustavili pri ustvarjalcu te poti, Rudiju. Z veseljem
nam je pokazal še dodatno zbirko 150 vrst dreves iz
raznih dežel in krajev, ki jih ima posajena okrog svoje hiše. Dan je bil obsijan s sončkom in z malo vetra.
Bilo nas je 16 in prav lepo smo se imeli.
Katja Žagar, vodnica PDVS Kanal
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Viševnik
Viševnik je čudovita gora severozahodno od
Rudnega polja na Pokljuki. Tokrat smo se v društvu odločili, da jo obiščemo v zimskem času, seveda primerno opremljeni z uvodnim kratkim
tečajem. Razmere so bile brezhibne, sonček, razgledi po celi poti in z vrha na večino vrhov Julijskih
Alp, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke ... skorajda »kičasti«, skupina pa lepo vodljiva, odlična.
Katja Žagar

Zdravo in dolgo življenje
Na prvi ponovoletni torek je bilo v Medgeneracijskem centru
Pri Tinci živahno. Po druženju in klepetu ob kavi smo se posvetili
resnejši temi – zdravo in dolgo življenje, kar je želja vsakogar izmed nas. Čudovito bi bilo, da bi bili fizično in umsko pri močeh
tudi še pri 90. Dokazano je, da delovna aktivnost pozitivno vpliva
na zdravje ljudi in zmanjšuje pogostost demence, ki postaja rak
rana današnje starejše generacije.
In kateri dejavniki vplivajo na zdravo življenje?
Po raziskavah, narejenih na kliniki Mayo (ZDA), so to
tako imenovani 5 S (povzeto po medicina.finance.si):
 Spanje: vsaj šest do osem ur dnevno. Manj kot šest ur
spanja povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni, debelost,
sladkorno bolezen, rakava obolenja, depresijo, slabi
imunski sistem.
 Sedenje: postalo je bolezen današnjega časa.
 Stres: povzroča žalost.
 Sladkorna bolezen: povzroča kopičenje maščob, staranje
celic, socialno osamljenost.
 Socialna osamljenost.
»To so dejavniki, ki vplivajo na dolgost življenja. Toda
kljub temu da skrbimo za ustrezno količino spanja, gibanja, zdravo hrano, nismo izpostavljeni veliki količini stresa, biološka meja obstaja nekje pri sto letih ali nekaj več.
Napredek človeštva je v tem, da bo to mejo doseglo čim
več ljudi in da bodo ob tem ostali čim dlje zdravi in zmožni osredotočiti se na delo, ki je eden od pogojev za zdravo življenje,« pravi dr. Alojz Ihan.

Potem ko smo se seznanili z dejavniki zdravega življenja, smo
tudi v praksi že ta dan nekaj naredili zase in svoje zdravje. Najprej
smo se razgibali po metodi 1000 gibov iz Šole zdravja, nato pa
smo poskrbeli še za sive celice. Zadali smo si nalogo, da iz šestih
danih črk sestavimo kar največ besed. Ne boste verjeli, koliko
različnih besed nam je uspelo ustvariti, ne le 20, 30, ampak veliko
veliko več. Naša novoletna zaobljuba je, da bomo tako s telesno
kot tudi umsko vadbo nadaljevali vse leto.
Majda Rejec
Foto: Helena Stanič
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Igra kanalskih pesnikov (in pesnic)
Tik pred koncem leta 2019 smo bili v Gotski hiši deležni svojevrstnega gledališkega
dogodka. Martin Gerbec, Ksenija Krnel in kitarist Tilen Kravos so na parket velike dvorane postavili tako imenovani »recital« petindvajsetih pesmi sedmih kanalskih pesnikov
in uglasbeno pesem skladatelja Marija Kogoja.

Eksistencialna, domoljubna in predvsem
ljubezenska tematika v stvaritvah Janka
Lebana, Ludvika Zorzuta, Nataše Karnel,
Katinke Stanič, Marija Kogoja, Srečka
Rijavca, Vojeslava Moleta in Pavle Ternovec je s suvereno glasovno interpretacijo
in ponotranjeno igro nastopajočih ob
spremljavi akustične kitare in učinkovitih

glasovno-perkusionističnih trikov ter s
pomočjo maloštevilnih, toda premišljeno
izbranih rekvizitov, in s še skromnejšo, a
izredno domiselno scenografijo neverjetno zaživela, se prežarčila v sodobni čas in
prostor. Uvod v dogajanje so bile modre
misli Zofke Kveder; podala jih je Ksenija
Krnel.

Dogodek je bil tudi s sceno dobesedno
postavljen na parket: na njem sta Martin
in Ksenija z belo šolsko kredo ob poeziji
in igri ustvarjala mizansceno in obenem
rdečo nit predstave – obris najbolj znane
kanalske vedute – mosta, skupaj z nepogrešljivim cerkvenim zvonikom in vrtinčasto Sočo, v katero je Ksenija s kredo naseljevala stilizirane ribje oblike. Najznamenitejši kanalski pogled je tako postal simbol
za Kanal, za dom in domovino, hkrati tudi
ljubezensko gnezdo za mlad par, vendar
vse skupaj le začasno. Moškega junaka (v
interpretaciji Martina Gerbca) namreč
okoliščine in lastno hotenje odvlečejo v
svet. Četudi mu njegov drugi pol – ženska
(Ksenija Krnel) – poskuša še pravi čas
odpreti oči za realnost. Hrepenenje po
novem, boljšem, drugačnem, dotlej nedosegljivem mu daje moč, da z velikim
nostalgičnim zelenim kovčkom pogumno
zakorači po kanalskem mostu na drugo
stran, v na novo zamišljeno življenje. Življenje v Svetu pa postane zanj preizkušnja, nekakšna iniciacija v pravo zrelost, v
zmožnost občutenja doma in sprejemanja ljubezni na pristnejši način, kajti od
daleč so reči vidne jasneje. In vrne se domov h koreninam, v »ondi doli naokoli
tržič Kanal« s pridihom Mediterana. Tu
spet najde svojo drugo polovico, svojo
ljubezen, ki jo je v prešerni, že kar oholi
mladostni vnemi in prevelikem hrepenenju v preteklosti zgrešil. In hkrati ugotovi,
da je tudi Kanal del Sveta. Dogajanje je
bilo, kot že rečeno, zgrajeno iz nizov 26
pesmi, kratkih skoncentriranih skupkov
prvinskih občutij in miselnih iskric, ki jim
kljub različnemu času nastanka, različnim
pesniškim slogom in oblikam ter razliki v
umetniški moči rok uporabe očitno še ni
potekel.
Ni naključje, da je bila Igra na sporedu
prav v času, ko je Kanal ob večerih in
nočeh žarel v novoletnih lučeh in so različni dogodki in druženja dodajali gorivo
čustvom in čutom. Avtorji in izvajalci so
duh tega prazničnega dogajanja spretno
umestili v zadnji del predstave. Martin,
Ksenija in Tilen nameravajo kanalske
pesnike pripeljati v Kanal tudi v letošnjem
decembru. Želimo jim sreče pri ponovitvi
dogodka. Naj postane kanalska posebnost. O omenjenih kanalski pesnikih pa
kdaj drugič.
Besedilo in fotografiji: Breda Medvešček
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52. Teden kulture v Desklah
Vsako leto se februarja v Desklah še posebej dogaja – niz prireditev pod mnogim dobro znanim imenom Teden kulture v Desklah. Letošnji je bil že 52.
Začel se je ob pomoči Marte in Mirjam iz
Medgeneracijskega centra Pri Tinci, ko
smo v torek, 4. februarja, skupaj s prvošolci iz OŠ Deskle gostili gospo Heleno
Vuk - Gabčevo iz Markičev in njeno knjigo
za otroke Kako se lovi pravljice. Prvošolci
in seveda tudi mi odrasli smo z zanimanjem poslušali pravljično dogajanje na
Prapoškem bregu in v tolmunu pod Skalco ob reki Idriji, ki je mejna reka med Slovenijo in Italijo. Knjigo je ilustrirala likovna
ustvarjalka Karin Berce.
8. februarja smo obeležili slovenski kulturni praznik. Vlado Kreslin, Big band NOVA (dirigent Damijan Valentinuzzi) in
Singgirls (zborovodkinja Mojca Maver
Podberšič) so imena, ki so pritegnila toliko poslušalcev, da sta se zgodila dva koncerta. Slišali smo številne Vladove pesmi,
ki se jih seveda nikoli ne naveličamo in so
že ponarodele. Izjemna koncerta, ki sta

nam polepšala praznični dan in se ju bomo še dolgo spominjali.
Letošnjemu prazniku kulture se je poklonila tudi Likovna skupina Svetloba Deskle.
Slikarke in slikarji so 14. februarja na ogled

postavili izbor zanimivih akvarelov, ki so
jih naslovili Skrite želje.
52. Teden kulture je za nami in že lahko
začnemo razmišljati o naslednjem. Do
takrat pa naj kultura ne bo postavljena na
stranski tir, ampak si jo privoščimo še
kdaj.
Kulturno društvo »Svoboda« Deskle

Vlado Kreslin in vokalna zasedba Singgirls (zgoraj) ter Vlado Kreslin,
Big band NOVA in Singgirls (spodaj). Foto: Blaž Cencič)
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Razstava Jerneja Skrta v Novi Gorici
Ob slovenskem kulturnem prazniku je prostore Zveze kulturnih
društev Nova Gorica obogatila razstava fotografij Jerneja Skrta.
Razstava je nastala kot nadgradnja fotografij, ki jih je avtor prispeval v zbornik ZDK o ljubiteljski kulturi z naslovom Vesela Goriška.
Preteklega novembra je bila v novogoriški mestni hiši predstavitev zbornika, ki je orisal začetke ljubiteljske kulture na Goriškem.
Za končno podobo zbornika je, poleg oblikovalke, zaslužen Jernej
Skrt, ki je prispeval fotografije za naslovnico, začetke poglavij in
portrete določenih oseb, ki so zaznamovale zgodovino goriške
ljubiteljske kulture.
Ob vstopu v Točko ZKD Nova Gorica (Gradnikove brigade 25,
nekdanja knjižnica) takoj zagledamo fotografije. V sredini si vodoravno sledijo portreti Mirana Rustje (sedanji predsednik ZKD NG),
avtorjev portret (Skrtov avtoportret), Mije Aleš (predsednica ZKD
Slovenije), Danila Štekarja (predsednik ZKD NG) in Ivana Mignozzija (tajnik ZKD NG). Poleg omenjenih velikih formatov portretov
so v premišljeni kompoziciji postavljene fotografije manjšega formata, ki prikazujejo svetlobne učinke v krajini. Te fotografije prekrivajo tudi oči upodobljencev.
Jernej Skrt se namreč sprašuje: Kaj je za podobo? Kaj gledamo?
Kaj hočemo videti? Razstavo je naslovil Iz-gledati: kam? Prihodnost
je izlet sedanjosti. Gledati od kod (kaj razmišljaš) in kam (v kateri
smeri deluješ) = v REZULTATU »izgledati«.
Fotografije si lahko ogledate vsak delovnik, saj je Točka ZKD NG
zaradi številnih vaj društev odprta tudi popoldan. Ko pa ste že v
Novi Gorici, lahko zavijete še v Goriško knjižnico Franceta Bevka,
kjer že poldrugo leto ob stopnišču visijo fotografije Jerneja Skrta,
ki prikazujejo likovno-literarne pare iz projekta Literars.
JSKD Nova Gorica
Foto: Tanja Badalič

Likovna skupina Svetloba Deskle:
Skrite želje
Na letošnjem 52. Tednu kulture v organizaciji Kulturnega društva Svoboda Deskle so se slikarji Likovne skupine Svetloba
Deskle predstavili z akvareli, ki so jih naslovili Skrite želje.
V Medgeneracijskem centru Pri Tinci je akvarele razstavila
amaterska slikarka Vanda Colja. Nadaljevanje njenih akvarelov
je kot nevidna zlata nitka povezalo slikarsko razstavo Likovne
skupine Svetloba v Stekleni dvorani in jo zaključilo s kolažem v
avli kulturnega doma.
Slikarje Svetlobe navdušujejo različni motivi in tehnike slikanja, ki se jim ne morejo upreti. Druženje s slikarji na ex-temporah in razstavah v Sloveniji in Italiji jih bogati, saj z njimi
uresničujejo skrite želje. Njihova srca grejejo iste misli kot Ivana Minattija, katerega legendarni verzi govorijo: Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen, ker drevesa
in trave vedo za samoto …
Gotovo je, da slikarji pri ustvarjanju na trenutke doživljajo
samoto, pa ne tiste dolgočasne, puste, brezizhodne, pač pa se
zgubljajo v neskončne trenutke tišine, zatopljenosti v svet,
kakršen se poraja pred njihovimi očmi na platnu ali papirju.
Misli pa mimo čopiča poplesavajo v barvah in oblikah. Tako
doživljanje rodi stvaritve, kakršne občudujemo na razstavah.
Besedilo in fotografija: Vanda Colja
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Amaterska slikarka Vanda Colja
se predstavi
Amaterska slikarka Vanda Colja se je pred šestimi leti predstavila
s samostojno razstavo olj v Medgeneracijskem centru Pri Tinci, ki
domuje v Kulturnem domu Deskle. V teh prostorih se vsakodnevno
srečujejo krajani različnih starosti ob izvajanju zanimivih dejavnosti.
Februarja letos pa je tamkajšnjo razstavno steno okrasila z akvareli, ki so poleg olja njena najljubša slikarska tehnika. Slikati je začela že v osnovni šoli. Kasneje je obiskovala slikarske tečaje pri znanih
in priznanih akademskih slikarjih. Resneje se je z ljubiteljskim slikarstvom začela ukvarjati pred 17 leti, ko je ustanovila Likovno skupino Svetloba, na katero je zelo ponosna, saj njeni člani in članice
neomajno ustvarjajo, obiskujejo galerije doma in v tujini, se udeležujejo ex-tempor v Sloveniji in Italiji ter razstavljajo povsod, kamor
so povabljeni.
Coljina samostojna razstava akvarelov »Pri Tinci« je začetek zlate
niti razstavljenih akvarelov Likovne skupine Svetloba ob 52. Kulturnem tednu v Stekleni dvorani, ki jo zaključujejo akvareli v avli kulturnega doma.

Likovna skupina Svetloba Deskle na otvoritvi razstave 14. februarja letos
v Stekleni dvorani Kulturnega doma Deskle ob 52. Tednu kulture.

Unikatni izdelki v galeriji Keramost
Galerija Keramost v prostorih nekdanje pošte v Kanalu je že
nekaj let prostor, v katerem živi keramika. Vsak unikatni izdelek iz gline pripoveduje svojo zgodbo. Vsak mesec eden od
članov Kluba keramikov Kanal, aktivnih članov je okrog 20,
postavi na ogled kot avtor meseca izbrane umetnine.
V četrtek, 5. marca, sta izbor svojih unikatnih posod predstavili Marta Perkon iz Levpe, in Katja Prunk, doma iz Tomaja. Domačinka Marta Perkon je članica kluba že deseto leto in je tokrat
drugič razstavljala svoja dela kot avtorica meseca v galeriji Keramost v Kanalu. Sama pravi, da so ji izbrani izdelki kar sami
stopili pred oči in v njih vidi povezanost letnih časov, hkrati pa
čuti v njih toplino in spomine na preteklost. »Pri glini nikoli ne
znaš dovolj, vedno je nekaj novega,« razmišlja razstavljalka, ki je
uporabljala pri oblikovanju gline že različne tehnike, sedaj ji je
najljubši raku. Unikatne posode v raku tehniki je razstavljala
tudi druga avtorica razstave, Katja Prunk, ki je ob odprtju razstave povedala, da sama beseda raku pomeni veselje oziroma
užitek in da sama rada eksperimentira in preizkuša različne tehnike izdelave in poslikave. Še posebej so ji ljubi kraški motivi in
materiali.
V mesecu februarju se je v galeriji Keramost s svojimi keramičnimi skulpturami predstavil član Kluba keramikov Kanal Gregor
Maver. Avtor je razstavil svoja najnovejša dela, s katerimi raziskuje odnose med likovnimi prvinami. Njegov likovni izraz je
izrazito avtopoetski in zaznamovan s premišljeno simbiozo
barv in oblik, celot in detajlov. Gregor Maver razstavlja ter sodeluje na umetniških rezidencah v Sloveniji in v tujini, njegova
dela pa so v zasebnih in javnih zbirkah umetniških del doma in
po svetu.
Irena Hočevar Križnič

Razstavljeni akvareli amaterske slikarke Vande Colja

Katja Prunk in Marta Perkon na odprtju razstave, foto: Ivan Križnič

32
Pustovanje v Vrtcu
Deskle
Tako kot vsako leto smo tudi letos na
pustni torek v vrtcu organizirali pustovanje s pustnim sprevodom po kraju in rajanjem pred vrtcem. V pustnem sprevodu
so se vrtčevskim otrokom pridružili tudi
starši in stari starši, zunanji predšolski
otroci s starši in starimi starši, učenci 1.
razreda OŠ Deskle in naše zveste Tince.
Pustni sprevod nam je z glasbeno spremljavo popestril Pihalni orkester Salonit
Anhovo. Z veselimi koračnicami smo razveselili prisotne v Hiši dobre volje v Desklah in zaplesali pred trgovino Mercator,
ki nas je obdarila s krofi za vse vrtčevske
otroke. Za varnost vseh udeležencev v
povorki so poskrbeli policisti in redarji.
Zahvaljujemo se vsem prisotnim, ki so
nam polepšali in popestrili pustni torek.

Foto: arhiv Vrtca Deskle

Poskočna turneja s Pikapolonico
V Vrtcu Deskle smo se prijavili na nagradni natečaj Poskočna
turneja s Pikapolonico po slovenskih vrtcih. Izdelali smo koreografijo in zaplesali na pesem Pika Poka Poskočnih muzikantov. Z
videoposnetkom plesa, ki je bil objavljen na Facebook strani
Pikapolonica, smo se uvrstili med 50 sodelujočih slovenskih vrtcev, ki so bili nagrajeni z obiskom Poskočnih muzikantov z maskoto Pikapolonico. Z njimi smo v vrtcu preživeli prelep glasbeno
poskočen dopoldan. Ob zaključku natečaja je vrtec
prejel tudi darilo trgovine Pikapolonica.
M. T.

Kako se lovi pravljice

Foto:arhiv OŠ Deskle

V mesecu, ko praznujemo slovenski
kulturni praznik, Kulturno društvo
»Svoboda« Deskle obeležuje Teden kulture. Letos so k praznovanju povabili tudi
prvošolce na OŠ Deskle. Tako smo se v
torek, 4. februarja, odpravili v Medgeneracijski center Pri Tinci, kjer so nas prijazno sprejele starejše občanke. Pisateljica
Helena Vuk nam je prišla predstavit svojo slikanico Kako se lovi pravljice. Prvošolci radi poslušamo pravljice, ta pa nas je že
z naslovom pritegnila, saj bi tudi sami
radi ujeli kakšno pravljico. Z napetimi
ušesi smo prisluhnili gospe Heleni, ki nam
je poleg zgodbe povedala tudi nekaj
anekdot iz svojega življenja. Zgodbi smo
ob barvitih ilustracijah Karin Berce še
lažje sledili. Kasneje smo v podaljšanem
bivanju tudi sami postali ilustratorji in
smo narisali vilinska bitja, lučke, tantave
in škrate. V šolo smo tudi prinesli vsak
svojo stekleničko, da bomo lahko šli na
lov za pravljicami. Kdaj, vprašate. Tega
vam pa (še) ne povemo.
Prvošolci z učiteljicami

33
Tralala, hopsasa je
vesela maškara
Tralala, hopsasa je odmevalo četrto
šolsko uro, ko so maškare zavzele
našo telovadnico. Rajale so, plesale,
se lovile, smejale ter tresle dobro
voljo na vse strani. Potem so paradirale po telovadnici in se postavljale
na ogled. Šolska komisija je imela
težko delo, ko je morala nagraditi
tiste maškare, ki so najbolj izstopale.

V oči so jim najbolj padle naslednje šeme: vitez iz 1. a, Pika Nogavička iz 2. a, možiček
lego kocka iz 3. a, mačka z mišjo iz 4. a, ta starega nosi ta grd iz 5. a in rezon iz 7. a.
Med poplesavanjem je bilo opaziti tudi skupinske maske. Najizvirnejša je bila skupina
pajkov, najlepša pa skupina barvitih metuljev. Podelitvi nagrad je sledilo pravo pustno rajanje. Ob odhodu iz telovadnice pa se je čisto vsaka maškara posladkala z
bonbončkom. Naj živi veseli pust polnih lic in sladkih ust!
Smeha in veselja je bilo dovolj, da smo v deželo priklicali pomlad.
T. B.

Na koncertu, v knjižnici
in grobnici Burbonov
Sedmošolci smo se odpravili na kulturni
dan v Novo Gorico. Tam smo si ogledali
glasbeno delavnico, ki sta jo izvajala Murat in Jose, Goriško knjižnico Franceta
Bevka in frančiškanski samostan na Kostanjevici, imenovan tudi Kapela. Ta je znana
po grobnici Burbonov.
Po koncertu smo najprej obiskali knjižnico. Tam nam je knjižničarka na kratko
predstavila knjižnico in povedala, da ima
ta tudi potujočo knjižnico, ki se zapelje
tudi v Italijo. Po predstavitvi nas je odpeljala na ogled knjižnice. Razložila nam je in
nam pokazala skoraj vse njene dele in prostore. Pokazala nam je, kje in kako iščemo
posamezne knjige. Razložila nam je, kako
postanemo člani knjižnice, kako si izposoditi in vrniti knjigo na knjigomatu in še
veliko drugih zanimivosti. Ob koncu obiska smo vsi prejeli knjigo Janje Vidmar. Po
zanimivi predstavitvi smo kulturni dan
nadaljevali z ogledom grobnice na Kapeli.
Z avtobusom smo se po vijugasti cesti
pripeljali na Kapelo in se po široki tlakovani poti sprehodili do velike cerkve. Gospa
Mirjam Brecelj nas je prijazno pozdravila

ter nas povabila v cerkev. Tam nam je povedala, da je pod nami grobnica Burbonov, ter nas seznanila še z nekaterimi zanimivostmi. Spustili smo se po stopnicah v
spodnje prostore, kjer nam je povedala
nekaj iz življenja Burbonov. Po ozkem in
nizkem hodniku smo se pomikali v notranjost grobnice. Najprej smo se znašli pred
veliko kovinsko krsto, v kateri leži najvišji
pomočnik takratnega kralja Francije. Pred
sabo smo opazili kovinska vrata, skozi
katera smo vstopili v majhen prostor. Tu
je bilo pet kamnitih sarkofagov in ena že-

lezna krsta. Med kamnito in železno krsto
je stal majhen oltar. Tu nam je gospa Mirjam povedala še nekaj zanimivosti, potem
pa smo se čez vrt, na katerem rastejo burbonke, dišeče vrtnice, odpravili v Škrabčevo knjižnico. Tu je zelo veliko starih knjig
različnih velikosti. Gospa Mirjam nam je
povedala nekaj o slovenski zgodovini knjig
in ogledali smo si knjižnico. Ob koncu
ogleda je vsak izmed nas prejel zanimivo
knjižno kazalko. S tem smo zaključili kulturni dan. Bilo je zanimivo.
Katarina in Pia
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Vidim, voham, slišim,
tipam, okušam ...
Vid, voh, sluh otip, okus ... vse to smo
preizkušali preko različnih iger. Z zavedanjem svojih čutil so otroci spoznali, da
lahko svet okoli sebe spoznavamo na različne načine. Na sprehodu smo se večkrat
ustavili, zaprli oči in samo poslušali ali pa
vohali, se stvari dotikali in ugotavljali, ali
nam je prijetno. V večnamenskem prostoru smo naredili čutno pot, po kateri so
otroci hodili bosi. Občutke smo tudi ubesedili (mehko, špičasto, mokro, sluzasto,
gladko ...).
Naučili pa smo se tudi pesmico:

Z ušesi poslušam,
z jezikom okušam,
z očmi vidim v daljave,
z nosom zaznavam vonjave,
s kožo čutim mraz, toploto,
bolečino in gorkoto,
s kožo tipam tip, tip, tip,
s prsti merim svoj utrip.

Polžki smo zelo radovedni otroci in nas
vsaka stvar močno zanima. Radi se igramo s koruzo, jo dajemo iz lončka v lonček,
s pomočjo žlice se igramo, da nabiramo
cvetni prah in ga dajemo v satje. Jesen
nam je prinesla tudi kostanj, s katerim
smo v svojem kotičku veselo kuhali.
Zelo nas privlačijo tudi barve, s katerimi
radi raziskujemo in ustvarjamo. Včasih
slikamo s čopiči, drugič z gobicami, spet
tretjič tiskamo z različnimi materiali, še
vedno pa najraje slikamo kar s svojimi
rokicami. Najpomembneje pri tem pa je,
da ob teh dejavnostih razvijamo svoje
čute in se zabavamo.
KLIN, KLIN, KLAN
Klin, klin, klan,
dober dan!
So tukaj usta
vsepohrusta?
Ne!
Tukaj so kolena.
Usta pa so više,
v gornjem delu hiše.
Kje?
(Mira Voglar)

Zelo je pomembno, da dobi otrok izkušnje preko lastnih čutil. Tako smo dali bose noge v prstne barve in najprej občutili
nekaj hladnega in spolzkega, nato pa
smo po papirju puščali še svoje sledi. Najpomembnejše pa je to, da smo pri tem
zelo uživali. Tako se preko bibarij igramo
in spoznavamo dele telesa. Opazujemo
se v ogledalu, poslušamo pravljice, ogledujemo si razne slikanice in poučne knjige, s sestavljankami sestavljamo figuro
fantka in deklice in tako spoznavamo
svoje telo.
V. D.
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OŠ Deskle

le učiteljice ali sošolci. Na koncu so nastale
krasne blazinice za bucike. Iz blaga smo
izrezali še nagelj in ga prilepili na blazinico.

Tudi mi vemo, kaj je
kulturna dediščina

Neža

Prvošolci so vedoželjni in radi spoznavajo
nove stvari. Radi se učijo, in če je učenje
zavito v poseben dan, na primer dan dejavnosti, se učijo še toliko rajši.
V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom je na šoli potekal kulturni dan, ki je
bil namenjen spoznavanju starih običajev
in praznikov. V sklopu tega dne so si ogledali nastop folklorne skupine iz Kala nad
Kanalom, spoznali tipična oblačila naših
prednikov pred sto in več leti ter navade
obnašanja na plesišču v tistih časih. Kasneje so v razredu izdelali preprosta glasbila
(brenkala), na katera so zaigrali nekaj poznanih ljudskih pesmi. Naučili so se tudi
ljudski ples Izidor ovčice pasel. Ob koncu
kulturnega dne so ga predstavili vsem.
In kaj jim je bilo najbolj všeč?
 Všeč mi je bilo, ko smo se učili plesati.
 Meni pa je bilo všeč, ko smo gledali, kako
plešejo.
 Všeč mi je bilo, ko smo izdelovali brenkalo.
 Najbolj mi je bilo všeč, ko so nam višji
razredi pokazali, kaj so se oni učili in kaj
so izdelali.
 Všeč mi je bilo, ko smo lahko zaigrali na
glasbilo.
 Všeč so mi bile pustne maske 6. razreda.
 Meni je bilo všeč, ko so učenci 8. in 9. razreda plesali.
 Zanimivo mi je bilo, ko so se učenci 9.
razreda igrali stare igre.
Takih dni si v prihodnje želimo še več!
Učenci in učiteljici 1. a

Tudi drugošolci so bili nad kulturnim
dnevom navdušeni:
Preden se je dan zaključil, smo šli v telovadnico. Vsak razred je pokazal, kaj se je naučil. Vsi so imeli lepo točko. Mi smo zaplesali Ob bistrem potočku. Meni se je zdelo, da
smo se vsi zabavali.
Špela

Na kulturnem dnevu mi je bilo najlepše, ko
smo plesali naš ples. Ta ples je bil Ob bistrem potočku. Seveda smo tudi zapeli. Na
koncu so nam drugi razredi zaploskali. Ko
smo prišli v razred, nam je učiteljica rekla,
da ta dan nimamo naloge.
Tarik

Na kulturnem dnevu smo šivali. Zelo sem se
zabavala, saj smo med delom lahko govorili.
Tistim, ki jim je bilo delo težko, so pomaga-

V četrtek smo imeli kulturni dan. Najbolj mi
je bilo všeč, ko smo izdelovali blazinico za
šivanke in bucike. Najprej smo dobili posebno blago in šivanko. V šivanko je bila napeljana volna. Ko smo zašili tri strani, smo v
blazinico dali vato in zašili še četrto stran.
Na blazinico smo nalepili še nagelj iz blaga.
Nato smo z voščenko prebarvali z lepilom
narisan star predmet in dobili odtis. Na
koncu smo z ogljem narisali še prizor iz
telovadnice, ko je nastopala folklorna
skupina iz Kala nad Kanalom.

V četrtek zjutraj smo najprej odšli v telovadnico. Tam nas je že čakala folklorna skupina iz Kala nad Kanalom. Pripovedovali so
nam o starih običajih in oblačilih. Zaplesali
so tudi nekaj ljudskih plesov. Nato smo odšli v razred. Tam smo oblikovali povštrčke
za bucike. Najprej smo iz blaga sešili majhen
žepek, ga napolnili z vato, ga zašili do konca
in ga potem še okrasili z nageljčkom iz žameta. Ob koncu dneva se je cela šola spet
zbrala v telovadnici. Vsak razred se je predstavil s svojo točko. Mi smo plesali.
Katarina

Amadej

V telovadnici smo videli, kako so plesali
v starih časih. Povedali so nam, kje živijo
in kdo jih je naučil plesati. Prav tako so
povedali, kaj so ljudje delali v starih časih. Bilo jih je toliko, da so bili že skupina. Po plesu so se priklonili, nato pa
zaplesali še en ples. Nato so odšli domov
v Kal nad Kanalom.
Tea

Meni so bili najbolj všeč ljudski plesi.
Videl sem tudi njihove obleke. Bile so
črne ali rjave. Ženske so imele na glavi
ruto, moški pa klobuk.
Asmin

Všeč mi je bilo, ko so nam plesalci pripravili
ples. Vsi plesi so bili zanimivi. Še posebej
všeč mi je bila harmonika. Na koncu smo
tudi mi zaplesali ljudski ples Ob bistrem
potočku.
Ely

Najtežje je bilo, ko smo šivali in smo morali
narediti blazinico. Blazinica je bila na koncu
zelo lepa. Najlepše pa je bilo, ko smo mi
predstavili ljudski ples. Zapeli in zaplesali
smo pesem Ob bistrem potočku. Vsi smo
bili zadovoljni.
Žan

Vtisi nekaterih tretješolcev:
Ob 8. uri je skozi vrata vstopila učiteljica.
Najprej smo se pogovorili, kako bo dan potekal, nato smo odšli v telovadnico. Obiskala nas je Folklorna skupina Kal nad Kanalom, ki se je predstavila z ljudskimi plesi. V
telovadnici smo bili eno uro, nato smo se
vrnili v razred. Šivali smo povštrčke za bucike. Če smo imeli težave, so nam pomagale
učiteljice. Vmes so nas obiskali učenci višjih
razredov, opazovali naše delo in nas fotografirali. Nato smo plesali. Ko smo vse končali, smo odšli v telovadnico. Tam se je vsak
razred predstavil s svojo plesno točko.
Sara

V telovadnici nas je pričakala folklorna skupina in veliko sem se naučil o njej. Všeč mi je
bilo, ko smo v razredu izdelovali povštrčke
za bucike. Imel sem tremo, ker sem vedel,
da bomo na koncu plesali pred celo šolo, a
potem sem videl, da ni tako strašno, kot
sem si predstavljal. Cel dan mi je bil zelo lep.
Tilen

Lepo mi je bilo, ko smo šivali in v telovadnici, kjer smo gledali, kako pleše folklorna
skupina. Ko smo šivali, nisem dobro razumel, kako se to dela. Potem mi je učiteljica
pokazala in sem se zelo zabaval. To je bil
najlepši dan.
Anže

Ob 8. uri smo se vsi zbrali v telovadnici.
Prišla je Folklorna skupina Kal nad Kanalom.
Zaplesali so različne ljudske plese. Meni je
bil najbolj všeč ples z metlo. Nato smo odšli
v razrede in vsak razred je delal kaj drugega. Mi smo delali povštrčke za bucike. Ob 11.
uri smo končali in vadili ljudski ples ter se
malo poigrali. Odšli smo v telovadnico, kjer
se je vsak razred predstavil s svojo točko.
Zala
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OŠ Kanal

Prireditev Lions Cluba
– plakat miru
V novembru 2019 so učenci 7. in 8. razreda pri izbirnem predmetu likovno snovanje slikali na temo »pot miru«. OŠ Kanal
na tem likovnem natečaju sodeluje drugo
leto zapored, gre pa za dobrodelno akcijo, kjer učenci likovno izražajo svoje videnje miru na svetu. Izmed enajstih sodelujočih učencev naše šole so bila za prireditev izbrana dela petih, in sicer Eneje
Dugar, Sare Berginc, Tadeja Konjedica,
Katje Škrlec in Nika Zajca. Na prireditvi v
Bukovici so najprej nastopili z Moliérovo
komedijo Scapinove zvijače člani Gledališkega društva Kontrada. Sledilo je odprtje razstave. Razstavljeni so bili vsi izdelki
sodelujočih učencev in učenci so na prireditvi prejeli tudi priznanja. Prireditev se je
zaključila s pogostitvijo vseh sodelujočih.
Barbara Kožlin

Izdelovali smo ptičje
krmilnice
V torek, 17. decembra 2019, smo imeli tehniški dan. Bilo je zelo lepo. Najprej smo si
skicirali ptičjo krmilnico in šli čez z voščenkami. Zbrali smo les, ki ga potrebujemo. Po
odmoru smo šli v delavnico. Tam nas je
pričakala učiteljica Milka, ki poučuje tehniko. Razlagala nam je o orodjih. Povedala
nam je, da so nekatera orodja nevarna.
Potem smo odšli na delo. In smo: rezali,
risali, brusili in se zabavali!
Zoja Muznik, 2. a

Izdelovali smo ptičje krmilnice. V šolo smo
morali prinesti les. Učiteljica nam je pokazala, kako se žaga. Les smo zalepili skupaj.
Potrebovali smo tudi kladivo. Sošolci so
prinesli rogovile. Naučili smo se zabijati
žeblje. Krmilnice nismo še dokončali. Namenjena bo pticam.
Sara Črvič, 2. a

V svetu teme
Odkar sem oslepela, je že dolgo, a se še
vedno živo spominjam obrazov domačih
in prijateljev. Na začetku se mi je zdelo,
kot da sem izgubila vse, kar sem imela
rada. Življenje se mi je obrnilo na glavo.
Vse sanje, ki sem jih imela, so se sesule.
Tudi nekatere prijateljice so me zapustile.
Kot da niso več želele biti v moji družbi.
Bila sem popolnoma obupana. Hrepenela

sem po tem, da bi spet videla. Želela sem,
da bi bilo vse kakor prej.
Počasi sem se navadila na vsakodnevno
temo, a razvila sem druga čutila. Moje
življenje se je začelo postavljati na noge.
Marsikoga sem prepoznala že po korakih
in naučila sem se brati Braillovo pisavo, a
za mnoge stvari sem bila še vedno prikrajšana. Zavidala sem sošolkam, ki so lahko
same poskrbele zase. Jaz sem bila brez
pomoči nemočna. Moja največja želja je

bila neuresničljiva, zato sem se velikokrat
prepustila domišljiji, v kateri je bilo vse
drugače. In prav to mi je pomagalo.
Moja starša sta se zame zelo potrudila.
Naredila sta vse, da bi mi bilo lažje, da bi
lahko sama varno hodila po hiši, vrtu, čez
cesto … Dobila sem psa vodnika in zanj
sem bila staršema neizmerno hvaležna.
Nanj sem se močno navezala. Zame je bil
kot sonce, ki posije skozi goste oblake.
Vedno je bil ob meni in mi delal družbo, ko
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Prešernov dan na OŠ
Kanal
Prireditev ob slovenskem kulturnem
dnevu se je odvijala v petek, 7. februarja,
v večnamenski dvorani Osnovne šole
Kanal. Program sta povezovala sedmošolca Vita Božič in Tilen Stanič.
Na prireditvi so recitatorji recitirali
pesmi avtorjev, ki letos praznujejo okroglo obletnico. To so Niko Grafenauer,
Neža Maurer ter Tone Partljič. Učenke 6.
b razreda so nam zaigrale humoresko iz
knjige Butalci, ki so jo same režirale ter
dramatizirale. Učenci in učenke 9. razreda so sestavili svoj bend, nam zapeli tri
pesmi in z njimi očarali poslušalce. Med
proslavo so učenci, ki so sodelovali z literarnimi in likovnimi prispevki v Pedagoški
akciji Zveze delovnih invalidov, prejeli
knjižne nagrade. Njihovi prispevki so bili
objavljeni v zborniku Zveze delovnih invalidov Slovenije. Nagrade je učencem in
učenkam podelila ravnateljica Barbara
Kragelj Jerič.
Proslava je prejela dobre kritike za odličen program in dobro izpeljane nastope.
Vita Božič, 7. a

Bend devetošolcev OŠ Kanal, foto: arhiv OŠ Kanal

Počitniški tabor na
Osnovni šoli Kanal
Od 17. do 21. februarja, v času šolskih
zimskih počitnic, je na naši šoli potekal
športno-jezikovni tabor. Organiziral ga je
Šolski sklad OŠ Kanal v želji, da bi otro-

kom na sproščen način približali vsakdanjo rabo tujega jezika, športni del pa je
pomagal, da so se dopoldnevi, čeprav
preživeti na šoli, odvili v počitniškem
vzdušju.
Hvala vsem sodelujočim, ki so s svojim
strokovnim znanjem pripomogli h kakovostni izvedbi programa, s svojo srčnostjo pa prenašali na otroke navdušenje in
spreminjali vsakdanjost v posebno doživetje. Poimensko si želimo na tem mestu
organizatorji navesti tiste, ki so svoj del
programa bili pripravljeni izvesti prostovoljno: Tajrin Maraž, Kostja Komel Nardin
in Matija Miščič iz plesne šole KRE-art iz
Deskel, maserka Neža Valentinčič, Janez
Makorič, Aleks Pavlin, Kevin Pavlin in
Aljoša Grabnar iz karate šole Goryu ter
Marjeta Cejan, Meta Urlič, Brina Urlič,
Nejc Cencič in Aljaž Mugerli – taborniki
rodu Odporne želve iz Deskel. Vaše dobrovoljno sodelovanje je poleg osvojenih
veščin dalo otrokom tudi kopico najpomembnejših življenjskih resnic o dobri
volji, požrtvovalnosti, moči skupinskega
dela in skrbi zase in za druge. Hvala za
tako svetel zgled.

sem se počutila odrinjena od nekdanjih
prijateljev, ki so se me zdaj izogibali in sem
bila zanje odvečna nadloga. Čeprav ga
nisem mogla videti, sem ga lahko slišala in
božala njegovo mehko dlako. Bil je moje
upanje, da bo kmalu bolje.
In res. Nekega še posebno turobnega in
deževnega dne je k meni prišla sošolka.
Bila sem presrečna in hvaležna. Zapletli
sva se v pogovor o mojem psu. Popoldan
je še prehitro minil, saj sem se končno po-

govarjala s pravo prijateljico. Obljubila je,
da me bo naslednji dan obiskala. V srcu
sem začutila toplino. Po dolgem času sem
bila zares srečna. Kljub stvarem, za katere
sem bila prikrajšana, sem v življenju dobila
luč in toplino. Moj pes in prava prijateljica
sta iz mojega srca pregnala obup, temo,
strah in hlad.
Veronika Stegel, 6. b, OŠ Kanal
(Nagrajeni prispevek Pedagoške akcije Zveze
delovnih invalidov Slovenije.)

Slika je simbolična. Foto: Maja Križnič

UOŠS OŠ Kanal
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Osebnost Primorske in ime meseca je zdravnica
Nevenka Mlinar
Za ime meseca na Valu 202 in osebnost Primorske, za katero glasujejo v skupni akciji
bralci in poslušalci Primorskih novic, Radia Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst
A, je bila v mesecu januarju z velikim številom glasov izbrana zdravnica splošne medicine v ambulanti v Desklah dr. Nevenka Mlinar.
Dr. Nevenka Mlinar dobro pozna zdravstveno stanje zaposlenih v podjetju Salonit Anhovo in prebivalcev v okolici cementarne, saj je v ambulanti v Desklah zaposlena že od leta 1994, pred tem pa je iste
paciente zdravila v obratni ambulanti v
Anhovem. V njeni ambulanti imajo blizu
1700 pacientov in večina od njih ima priznano poklicno bolezen zaradi azbesta. V
zadnjih 20 letih so odkrili 449 rakavih bolezni, kar 82 pacientov je zbolelo za zelo
težko boleznijo mezoteliomom.
Nevenka Mlinar je pobudnica in prvopodpisana na pozivu zdravnikov in zobozdravnikov proti nadaljnjemu onesnaževanju srednje Soške doline in ogrožanju
zdravja njenih prebivalcev, ki so ga v de-

cembru začeli podpisovati na Goriškem.
Pozivu so se množično pridružili zdravniki
in zobozdravniki cele Slovenije in brez
glasu proti ga je podprla Zdravniška zbornica Slovenije. V ambulanti se dnevno srečuje z žalostnimi zgodbami ljudi in kot
zdravnica čuti moralno dolžnost, da opozarja družbo na nevarne vplive iz okolja.
5. februarja letos je zdravnica Mlinarjeva
s strokovnjaki medicinske stroke poziv s
podpisi kar 593 zdravnikov in zobozdravnikov predala ministru za okolje in prostor
Simonu Zajcu. Podpisniki zahtevajo izenačitev mejnih vrednosti za sežigalnice in
sosežigalnice, kajti sedanja zakonodaja
sosežigalnicam, kot je Salonit Anhovo,
dovoljuje bistveno višje izpuste zdravju

nevarnih snovi. Odločevalce zlasti pozivajo, da se upošteva načelo previdnosti
zaradi kombinacije pretekle in sedanje
onesnaženosti.
Zdravnica Nevenka Mlinar je bila razočarana nad hladnim odzivom ministra za
okolje po prejemu poziva. Kot že tolikokrat v preteklosti se ponavljajo, kot pravi,
birokratski absurdi. V pogovoru na Radiu
Koper je po razglasitvi za osebnost Primorske v mesecu januarju zdravnica Mlinarjeva povedala: »Ljudje (v okolici Salonita Anhovo) smo na robu Slovenije in na
robu skrbi naše politike. Kot da bi bili manj
vredni. Kot da smo za državo odpisani, ker
je to okolje že tako obremenjeno«. Ugotavlja tudi: »Zakonodaja je dopuščala
azbest. Delodajalci in država bi že mnogo
let prej lahko zaščitili delavce, kajti statistični podatki o škodljivosti azbesta so
obstajali.« Zdravnica upa, da sedanja zakonodaja ne bo spet kriva za številne nove
žrtve, in bo vztrajala, da se prepreči onesnaževanje, ki je nevarno za tako obremenjeno prebivalstvo.
Nevenka Mlinar je že leta 2003 prejela
nagrado Občine Kanal za svoje predano
delo. Pred dvema letoma je predstavila
občinskemu svetu podatke o skrb vzbujajočem zdravstvenem stanju, a svetniki
večinoma takrat še niso razumeli njene
skrbi za zdravje v naši dolini. »V zadnjih
tednih se stvari spreminjajo. Ljudje so začeli prebirati informacije. Spoznavajo dejstva in spreminjajo razmišljanja,« pravi
Mlinarjeva. Prizadevanja zdravnikov in
njihov poziv odločevalcem so podprli tudi
občinski svetniki na 9. redni seji občinskega sveta 30. januarja letos.
Na vprašanje, zakaj se je odločila spregovoriti o tej problematiki, je odgovorila:
»Dolga leta je trkalo na mojo vest, da bi
morala nekaj narediti … Nekega dne se je
to razvilo ob podpori enako mislečih.« In
na koncu pogovora je dodala: »Moje vrednote so poštenost, iskrenost in dobronamernost. V življenju moram narediti to, za
kar sem poklicana.«
To so vrednote, ki jih žal ne pozna kapital. Poznajo jih zdravniki. Nimajo nobenih
materialnih, finančnih ali političnih koristi,
ko nas želijo ozavestiti, da ne smemo
dopuščati, da nekdo ogroža zdravje nas
in naših otrok. Kdor nima zdravja, nima
ničesar. Poslušalci radia in bralci lokalnih
časopisov so izbrali zdravnico Mlinarjevo
za osebnost Primorske in ime meseca
zaradi njenega poguma, da se izpostavi in
zavzame za ljudi, ki s(m)o žrtve onesnaženega okolja.
Irena Hočevar Križnič
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Gabrijela Ipavec in njenih 94 let
V lanskem letu je svoj 90. jubilej dočakala tudi Gabrijela Ipavec,
rojena Žabar. Živeli so na kmetiji v Košeniji, imela je še štiri brate.
Njihova družina je pomagala partizanom in tata jo je podučil, da
ne sme nikdar nikogar izdati, še zlasti zato, ker je brat Radovan
prestopil na njihovo stran. Štela je komaj 13 let, ko jim je tudi sama že pomagala. Kasneje je postala celo tajnica SKOJ-a. Dva brata je že zgodaj izgubila, druga dva pa sta šla s trebuhom za kruhom iskat delo v svet. Gabrijela je zaradi tega morala ostati doma. Ker je bila željna znanja, se je udeležila administrativnega
tečaja. Rada je prepevala skupaj z očetom, čez leta pa se je priključila k pevskemu zboru. Tudi prenekatero igro je zaigrala na
odru. Ves čas je bila aktivna. Leta 1950 se je poročila in preselila k
Testenom. Z možem sta imela štiri otroke, vendar jima je usoda iz
objema iztrgala dva. V mladosti si je sama sešila krila, pa tudi vezla je rada. Bila je pridna gospodinja in na kmetiji je prijela za vsako
delo. Skrbela je za dom in družino. Mnogo let je bila aktivna poverjenica v Društvu upokojencev Kanal, kjer je vse zaupane naloge opravila vestno in odgovorno. Danes živi skupaj s hčerko Božico in njeno družino. Ima sedem vnukov in tri pravnuke. Želimo ji
še veliko zdravja in osebne sreče.
Klelja Dolenc

Najstarejša krajanka v Krajevni skupnosti Kambreško
Častitljivih 90 let je v petek, 10. januarja, praznovala
Danica Strgar, po domače Hostarjeva iz Kambreškega.
Rojena je bila na Livških Ravnah. Leta 1954 se je poročila v Hoste pod Vogrinke. Zaradi želje po boljšem življenju sta se z možem preselila na Kambreško. Danica si je
svojo pokojnino prislužila z delom v Salonitu Anhovo.
Obilo zdravja, sreče in lepih trenutkov so ji na ta dan
zaželeli domači, krajani, županja Tina Gerbec in predstavniki KS Kambreško.
Dora Ravnik

Najstarejšo krajanko v KS Kambreško je obiskala tudi županja
Tina Gerbec, foto: Matic Strgar
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Denijev fitnes NOTHING GYM v Desklah
Čeprav se zdi, da se zadnja leta v Desklah vedno več vrat zapira, pa temu pravzaprav ni
tako. Poleg kavarne in slaščičarne, urejenega kopališča pod mostom in pred kratkim
na novo oživljenega kluba je lani v Desklah svoja vrata odprl nov fitnes s privlačnim
imenom, a kot pravi njegov lastnik, Deni Drnovšček, z ne preveč posebnim pomenom
– NOTHING GYM.
Deni Drnovšček, skromen fant iz Deskel, se je v življenju preizkusil že v številnih vlogah, v zadnjih nekaj letih pa svoje
ideje, talente in voljo usmerja na področje
fizične aktivnosti in zdrave prehrane, ki ju
običajno povezujemo z dobrim počutjem
in zdravjem. Vse, kar počne, počne z zanosom, kar se vidi v rezultatih njegovega
dela. Pa si poglejmo nekoliko podrobneje,
kako je ideja o fitnesu v Desklah sploh
nastala.
Deni se je s fitnesom ukvarjal že prej.
Obiskoval je fitnes v Novi Gorici, Kanalu in
Desklah. V želji, da bi lahko do zavidljivih
rezultatov popeljal tudi druge, je opravil
vse potrebno in pridobil licenco za osebnega trenerja in licenco za prehranskega
svetovalca. Na vprašanje, kako je dobil
idejo, da bi v Desklah odprl fitnes, mi zaupa: »Idejo mi je dal prijatelj, sam sem si
sprva mislil, da je odprtje fitnesa v Desklah
nerealna želja, pa vendar so me prijatelji
spodbujali in mi obljubljali pomoč. Najprej
sem bil zelo skeptičen, zavedal pa sem se,
da moram narediti nekaj posebnega.« Razloži mi, da so načrtovanja in izračuni pokazali, da bi se mu fitnes finančno bolj izplačalo odpreti nekje v Brdih, tudi zaradi bližine Italije, vendar sta ga njegova navezanost na domači kraj in želja po tem, da bi

prijateljem in sokrajanom ponudil nekaj
prav tu, vodili v ta korak. Odločil se je tvegati in avgusta 2019 odprl fitnes, ki se
pravzaprav nekoliko razlikuje od okoliških
fitnesov. Pove mi, da je »odprt vse dni v
letu, in to 24 ur na dan, v fitnes lahko praktično prideš, kadar hočeš«, in prav to je
novost, prednost fitnesa NOTHING GYM.
Stranka si ob prvem obisku najprej skupaj
z njim ogleda fitnes, ki ponuja kardio naprave, trenažerje in proste uteži. Z mesečno včlanitvijo v fitnes, ki ne presega cene
ene kavice na dan, pa novi član prejme
telefonsko številko, ki le registriranim
uporabnikom odpre vrata fitnesa.
Odprtje fitnesa v Desklah tako ni bila
nepremišljena poteza, Deni pa vseeno
prizna, da »je obisk boljši, kot sem pričakoval. Nisem si mislil, da bo takšen odziv že
na začetku. Še posebno me navdušuje podatek, da se za fitnes zanimajo tako mladi
kot tudi starejši. To mi je zelo všeč. Všeč mi
je, da so mojo idejo sprejeli kot nekaj pozitivnega.« Deni tudi zato trenutno vse svoje
prihodke in prihranke namenja za nakup
vedno novih in izboljšanih naprav, da bi
lahko pokril želje in potrebe vseh, ki obiskujejo NOTHING GYM. »Imam željo, da bi
v bližnji prihodnosti, še letos, svoj fitnes
prostorsko povečal, za kar se z lastnikom

Deni v svojem fitnesu NOTHING GYM

prostora že dogovarjam. Hkrati pa se v
želji po sodelovanju s posamezniki in društvi v naši občini dogovarjam za organizacijo skupnih dogodkov. Željo imam uvesti
tudi organizirano vadbo, vendar je problem spet v prostoru. Idej imam veliko,
načrtujem tudi organizacijo dogodkov,
tekmovanj in predavanj, ki bi jih izpeljal v
sodelovanju z znanimi oziroma profesionalci. Zaenkrat so to le načrti in želje,
upam pa, da jih bom lahko čim več uresničil,« mi še z zanosom zaupa Deni in doda:
»Moj cilj je med drugimi ta, da bi se vse
skupaj razvilo v center, kamor bi se ljudje prišli družit, da bi se fitnes vedno bolj
razvijal.« Sama lahko na tem mestu
samo še iskreno dodam, da Deni v tem
ne vidi zgolj zaslužka, temveč nesebično svoj prosti čas namenja v dobrobit
drugih, v tem primeru nas, ki v tem
okolju živimo.
Mladi si v naši občini očitno želijo sprememb, novosti, komoditet. Želijo si
živeti na eni strani v vaškem, na drugi
strani pa urbanem okolju, ki nam lahko
ponudi več. Združitev najboljšega iz
obeh pa prinaša predvsem prednosti,
ki si jih želimo vsi – zato upam(o) na še
več inovativnih idej in posameznikov z
veliko vnemo, da bomo lahko tudi na
vasi uživali udobje prioritet mestnega
življenja. Deniju čestitam za uresničeno idejo in mu želim čim več poslovnih, pa seveda tudi osebnih uspehov.
Tina Razboršek

Fitnes ponuja kardio naprave, trenažerje in proste uteži. Fotografija: Jernej Kravos, Matej Bole
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KLub L'uniti več kot navdušil
na tekmovanju Lukec open
v Brežicah
Tudi letos se je Klub L'uniti iz kanalske občine, ki ga vodi
Tanja Simčič Makuc, udeležil enega največjih tekmovanj v
Sloveniji, in sicer Lukec open, ki je potekalo od 7. do 9. februarja v Brežicah. Na plesnem tekmovanju se je zavrtelo več
kot 1700 tekmovalcev.
Naši plesalci so več kot navdušili. Neverjetno je spremljati
njihove napredke in izjemne dosežke v kategorijah:
 break dance group children – skupina iz Kanala 1. mesto
(trener Matija Miščič),
 break dance solo chidren – Maj Mugerli iz Kanala 1. mesto
(trener Matija Miščič),
 break dance junior – skupina iz Tolmina 1. mesto (trener
Matija Miščič),
 urban group junior – elitno bronasto priznanje (trener Kostja Komel Nardin),
 urban solo junior – Tija Peranović srebrno priznanje, Mark
Markočič in Andi Gashi pa elitno bronasto priznanje,
 urban duo junior – Mark Markočič in Pia Benko elitno srebrno priznanje,
 urban solo children – Noemi Begić, Nina Jug in Pia Benko –
– elitno bronasto priznanje.
Klub L'uniti ne počiva. Plesalci se že pripravljajo na
naslednje večje tekmovanje,
ki bo v marcu v Ljubljani.
Prav tako pa so priprave za
kvalifikacije na državno prvenstvo v polnem teku.
Čestitke vsem tekmovalcem
za vaše uspehe.
Tanja Makuc Simčič
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Naj športniki občine
Kanal ob Soči
V četrtek, 27. februarja, smo v Društvu
nasmejanih pripravili tradicionalno, že 11.
izvedbo prireditve Najšportniki občine
Kanal. Podelitev priznanj, ki jih je za naše
najboljše športnike oblikovala priznana
oblikovalka gline Alenka Gololičič, je potekala v večnamenski dvorani Osnovne šole
Kanal. Kot tradicija veleva, smo v društvu
oblikovali zabaven program, ki je obsegal
plesni nastop športnega kluba Twist iz
Nove Gorice, za katerega nastopa tudi
domačinka Lejla Škodnik. Varovanci kluba
tradicionalnega karateja Goryu so nam
prikazali nekaj njihovih veščin oz. kat. Posebni gost večera je bil stari znanec večine
nagrajencev Zorko Zlatoper, učitelj športne vzgoje na OŠ Kanal. Predavanje na temo vizualizacije doseganja nadpovprečnih
rezultatov oz. zmage je danes nujen del
treninga vseh uspešnih športnikov. Da to
res deluje, sta nam prikazala dva prostovoljca. Za konec pa nam je zapel himno

zmagovalcev Aleks Pavlin. Med 5. in 26.
februarjem
je
na
spletni
strani
www.sportnik-kanal.si (tam so tudi predstavljeni vsi lanskoletni uspehi nagrajencev) potekalo glasovanje za najpopularnejšo športno osebnost občine Kanal za
leto 2019. Največ glasov in s tem naslov je
prejel motokrosist Martin Jug, ki je med

»Kanawski« odbojkarski rekreativni turnir
Športni klub VIENpi že vrsto let organizira turnirje v odbojki na mivki ter podpira mlade odbojkarje pri udeležbi na tekmovanjih. Klub deluje pod okriljem družine Vidič, v
Kanalu poznane kot »Capkovi«, in bližnjih prijateljev.
Primarna dejavnost kluba je spodbujanje
mladih v športu, tako je tudi zapisano v
samem statutu kluba, pa vendar se je z
leti pokazalo, da mladih v Kanalu ne zanima odbojka na mivki kaj dosti, z izjemo
nekaj fantov, ki se vsako leto pridno udeležujejo turnirjev za DP in tudi osvajajo
medalje. A teh nekaj pridnih fantov ni dovolj za delovanje kluba na ravni, kot bi si
želeli. Capkov memorial je edini turnir v
Kanalu in na Goriškem, povezan z odbojko na mivki, ki pritegne tako igralce kot

gledalce. Posluha za podporo pri drugih
turnirjih ni kaj dosti, pokroviteljska sredstva so zelo okrnjena, kar pripelje do nižjih ravni organizacije, ki pa niso tako zanimive za igralce. Iz teh in drugačnih razlogov smo se v klubu odločili, da počasi presedlamo na rekreativno raven.
Lansko leto smo se tako ponovno zbrali
bivši odbojkarji in odbojkarice in sestavili
rekreativni ekipi, s katerima se redno udeležujemo turnirjev po Sloveniji in tujini.
Prvič po dolgih letih je ŠK VIENpi organizi-

974 oddanimi glasovi prejel 493 glasov. V
društvu čestitamo vsem nagrajencem ter
se zahvaljujemo vsem pokroviteljem in
prostovoljcem, brez katerih takšne prireditve ne bi mogli izvesti.
Blaž Valetninčič
Foto: Nejc Markič

ral rekreativni dvoranski turnir, ki je bil,
na prijetno presenečenje vseh, velik
uspeh. Omejeno število ekip je bilo zapolnjeno, ekipe so iz Kanala odšle zadovoljne s samo izpeljavo turnirja. »Kanawski«
odbojkarski rekreativni turnir mora postati tradicionalen, smo si enotni vsi člani
kluba.
Člani kluba si želimo podpore krajanov
in lokalnih podjetnikov, saj menimo, da
odbojka v Kanalu žal izgublja pomen, kar
si želimo preprečiti, vsaj na rekreativni
ravni.
Hvaležni smo Občini Kanal in OŠ Kanal,
ki nam omogočata tako termine za treninge kot organizacijo turnirja.
Ekipa ŠK VIENpi
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Najboljši prijatelj
Živali. Vir prehrane, najboljši prijatelji,
družba, čuvaji, nebodi jih treba ... Vsak na
njih gleda in jih dojema na svoj način.
Jaz osebno sem velik ljubitelj in zagovornik živali. Vem, koliko ljubezni ti lahko dajo
in kako brezpogojna je. Lahko rečem, da mi
je žal za tiste ljudi, ki tega ne znajo, ne zmorejo ali nočejo občutiti. A življenje je takšno
in ljudje smo si različni, in prav je tako, vse
dokler smo spoštljivi do vseh živih bitij na
tem svetu in ne samo do sebi enakih.
Kako velika je lahko ljubezen med človekom in živaljo, v tem primeru psom, pričata

ti dve zgodbi, za kateri verjamem, da nista
edini, sta pa po svoje posebni, ker nosita v
sebi globlji pomen.
Dunja, Zoki, Mika, Terry ... O Dunji in njeni skrbi za pasjo damo spoštljivih let smo že
pisali, pri Terryju in Zokiju pa je težko strniti
v nekaj stavkov njun edinstveni odnos. Lahko bi rekli, da ni enega brez drugega. Ko si
videl enega, si vedel, da tudi drugi ni daleč
stran. Terry je bil kuža vseh nas. Bil ... Tako
kot Mika, nas je tudi on pred kratkim zapustil in s tem zaključil čudovito življenje, ki ga
je imel tu z nami.
Zakaj o tem pišem? Zato ker so to odnosi,
iz katerih se lahko nekaj naučimo. So odno-

si, ki kažejo, kako je treba poskrbeti za starejšega tudi, ko ni več tako živahen, agilen,
kot je bil nekoč. So odnosi, ki lepo kažejo,
da če imaš resnično nekoga rad, boš stal do
konca ob njem. V lepem in v grdem, v zdravju in bolezni – tako kot sta Dunja in Zoki
stala ob strani svojima najboljšima prijateljema, in ja, žival je lahko tvoj najboljši prijatelj.
Zato spoštujte in negujte odnose od prvega do zadnjega dne. Še posebej sedaj, ko
lahko vidimo, kako zelo ranljivi in minljivi
smo.
N. N.

Mika
Terry

44
Vedno veselo in ustvarjalno v Hiši dobre volje
Deskle
Vse bolj polna Hiša dobre volje Deskle vsak dan v odlični družbi s svojimi ustvarjalnimi
rokami ustvari ogromno lepega in v objemu krasnih ljudi vsak dan poskrbi, da so v Hiši
vedno doma veselje, radost, smeh in ljubezen! Če vam je dolgčas in hrepenite po čudoviti družbi in dejavnostih, ki krepijo telo in duha, ali se vam zdi, da bi vam kaka dodatna
roka prišla še kako prav, pridite k nam – sprejeli vas bomo toplo in srčno.
Ko boste spoznali, da je Hiša dobre volje
odlična priložnost za dvig kakovosti svojega vsakdana, ne boste več hoteli biti brez
nas. Tako povsem samostojnim posameznikom kot tistim, ki potrebujete pomoč
pri negi in varstvo, nudimo barvito paleto
možnosti celostne oskrbe. Ne gre le za
kakovostno preživljanje časa, ampak obli-

Veseli smo, da nas ima tudi okolica rada
in da nas z veseljem razveseli z obiskom
ter nam tako še oplemeniti naš že tako
poln vsakdan. Redno nas obiskuje Boris
Leskovar s svojo psičko Ulo, ki nas kot
terapevtski par Društva Tačke pomagačke
na igriv način spodbudi, da skupaj preživimo krasno urico, ki nam preko zabavnih

vaj napolni duha, a hkrati razmiga telo in
tudi naše možgane. Zelo smo hvaležni,
da si Boris in Ula vzameta čas, saj smo po
druženju z njima še dolgo časa polni prav
posebno navihane energije. Zelo pomembni so tudi obiski naših krasnih Tinc
iz Medgeneracijskega centra Pri Tinci, saj
nam vedno pričarajo krasno vzdušje in se
z nami vedno prijazno in toplo pogovorijo ter nas s svojo mladostjo in živahnostjo
energično napolnijo. Prav tako pa na nas
ne pozabijo niti srčni ljudje iz Društva
upokojencev Deskle - Anhovo in Društva
upokojencev Kanal, ki se dobro zavedajo,
da sta najlepše darilo prav gotovo podarjen čas in pozornost. Tudi Osnovna šola
Deskle nas vedno rada nežno poboža – v
zimskem času so nas osnovnošolci ogreli
s pravim virtuoznim koncertom, ki se ga
še danes z veseljem spominjamo. Ena
velika zahvala, iskrene čestitke in globok
poklon dirigentu Robiju Hvalici, ki je tako
krasno vodil in pripravil otroke, da so
nam pričarali res nepozabno kulturno
dogodivščino. Čudovito je bilo! Zelo veseli pa smo bili tudi pustne povorke OŠ Deskle, ki nas je vrnila kar precej let nazaj –
– otroška energija ima čarobno moč!
Hvala za obisk!
Če si tudi vi želite malo popestritve in
veliko topline, dobrodošli k nam vsak
delavnik med 7.00 in 17.00. Lahko nam
tudi pišete na center.deskle@dung.si ali
pokličete na 051 320 327. Veseli vas bomo!
Tina Krog
S krofi in s smehom nas je obiskal Radio Robin.

ko dnevnega bivanja, kjer vsakodnevno
poskrbimo za vse tisto, kar je potrebno,
da ste z nami glede na svoje potrebe in
želje pod isto streho celostno preskrbljeni
in da se vsakodnevno izpopolnjeni in polni
dobre volje vrnete v objem svojega doma.
Poleg osnovnih potreb boste pri nas zadovoljili tudi tiste druge: ob toplih obrokih,
negi in skrbi za varno preživljanje vsakdana imate na razpolago vsakodnevno telovadbo, animacijo, ustvarjalne delavnice in
vsesplošen razvoj. V Hiši dobre volje boste
kmalu začutili pristno družinsko vzdušje,
tako da jo boste sprejeli za svoj krasni
»drugi dom«. Vse to pa bo razveselilo tudi
vaše svojce, ki bodo presrečni, da ste v
naši družbi. Vedno imamo polne roke
ustvarjalnega dela, v odličnem vzdušju si
zaupamo in si kot v pravi družini z lahkoto
povemo vse, kar nam leži na duši. Sproščeni smo, nasmejani in polni idej. Vsakodnevno ustvarjamo, telovadimo, pojemo,
pohajamo, beremo, skupaj obedujemo in
se pogovarjamo. Res nam je lepo.
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Za male in velike popotnike

Egipt
Bližajo se prvomajski prazniki. Čas, ko lahko za par dni odklopimo in kam zbežimo,
če nam bodo razmere dopuščale. Utrujeni od zime, toplih oblačil in obuval hrepenimo po toplih, sončnih krajih. Egipt je zagotovo destinacija, ki ustreza našim merilom. Sončno, toplo vreme, prijetno morje, dobra hrano, urejeni hoteli, poleg tega pa še ogromna kulturna in zgodovinska dediščina nas kar kličejo po obisku.
Egipt te očara s svojo preteklostjo kot
tudi sedanjostjo. Tam lahko občudujete
piramide ali pa si privoščite potapljanje v
Rdečem morju ali romantično križarjenje
po Nilu. To je dežela, kjer najdejo nekaj
zase tako mladi kot tisti malce starejši. Za
avanturiste, zgodovinarje, ljubitelje podvodnega sveta ... Egipt je dežela, ki izpolni
vse vrste okusov in želja.
Preden se odločite in obiščete to resnično čudovito in zanimivo destinacijo, pa
vam posredujemo še par napotkov, ki
vam bodo zagotovo v pomoč. Za vstop v
državo potrebujete potni list, ki je veljaven še najmanj šest mesecev od začetka
potovanja. V potnem listu morate imeti
en prazen list za vizum, ki vam ga bo lahko priskrbela agencija pred odhodom ali
ga boste dobili v Egiptu na letališču, če
potujete v lastni režiji.
Izbira krajev in hotelov je v Egiptu
ogromna. Pri izbiri primernega letovišča
bodite pozorni na lokacijo. Resorti ob
Rdečem morju so primerni za ljubitelje
potapljanja, so pa neprimerni za ljubitelje

plavanja, saj je tam voda nizka.
Najprimernejši čas za obisk Egipta je
meseca maja in junija ter septembra
in oktobra. V tem času so temperature sprejemljivejše in gneča manjša,
kar je pomembno predvsem pri obisku piramid.
Največje znamenitosti Egipta so
zagotovo piramide. Luksor, Kairo,
Dolina kraljev so od Rdečega morja
oddaljeni 300 oz. 500 km, zato bodite
pozorni pri načrtovanju izletov v te
kraje. Ker v Egiptu ni pitne vode, je
pomembno, da uživate zgolj ustekleničeno vodo v izogib raznim prebavnim motnjam in morebitnim zastrupitvam. Prav
zaradi slednjega bodite pozorni tudi pri
naročanju pijač v barih, restavracijah ...
Uživajte jih brez dodanega ledu. Izogibajte se surovemu sadju in zelenjavi, ki so
prav tako oprani z oporečno vodo, zato
vam uživanje lahko povzroči probleme.
Mnogi poznajo Egipt tudi po dobrih nakupih, katerih bistveni del predstavlja tudi
barantanje. Slednje je del egipčanske kul-

ture in je pri nakupovanju zelo zaželeno,
če ne celo obvezno.
To je le nekaj informacij, s katerimi vam
želimo olajšati potovanje v eno izmed
najzanimivejših dežel sveta. Ne glede na
to, kam vas bo pot odnesla, vedno bodite previdni, spoštujte kulturo in navade
dežele, ki jo nameravate obiskati, in pazite nase.
Srečno pot!
Maja Gerbec
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Za male in velike kuharske mojstre

Velikonočne jedi
Velika noč je največji krščanski praznik. Je praznik veselja in upanja. Na ta dan namreč
kristjani praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih.
Hrana, ki na ta dan krasi mize malodane po vseh domovih, ima prav poseben pomen.
Rdeči pirhi simbolizirajo kapljo Kristusove krvi. Hren je simbol žebljev, s katerimi so
Kristusa pribili na križ. Potica simbolizira Kristusovo trnovo krono. Jajca so simbol pomladi in oznanjujejo novo življenje. Cvetje je simbol za Jezusovo vstajenje od mrtvih.
Kruh predstavlja življenje.
Na ta dan se po tradiciji zbere vsa družina. Zato je za tistega, ki kuha, še posebej pomembno, s kakšnimi dobrotami bo postregel svoje najdražje.
Da bi vam nekoliko olajšali delo, vsaj pri
odločanju, kaj in kako pripraviti, smo za
vas izbrali nekaj receptov, ki vaših najdražjih zagotovo ne bodo pustili ravnodušnih.

predhodno razvaljali, in jih položite v olje.
Pri cvrtju jih stalno obračajte, dokler zlato
ne porumenijo. Odcedite jih na papirnatih
brisačkah.
Za glavno jed pa smo izbrali prekajeno
pivsko pečenko.

prav poseben recept, in sicer jajčka v
testu.

Za predjed smo za vas izbrali špinačno
juho z glaziranim korenčkom in jajčkom.

Sestavine:
400 g špinače,
50 g masla,
2 stroka česna,
1 čebula,
1 dl sladke smetane,
0,5 l zelenjavne jušne osnove,
450 g »baby« korenčka,
1 žlica medu,
2 žlici masla,
2 žlici sladkorja,
1/2 limone.
Priprava:
Na maslu popražite čebulo, da postekleni. Dodajte špinačo. Vse skupaj zalijte z
jušno osnovo. Na koncu dodajte sesekljan
česen. Kuhajte, dokler se vse sestavine ne
zmehčajo, nato vse skupaj spasirajte s
paličnim mešalnikom. Korenček skuhajte
v slanem kropu. V kozici raztopite maslo,
sladkor, med in limonov sok, dodajte korenček in ga popražite. Jajčka namakajte v
vreli vodi 5 minut. V krožnik juhe položite
razpolovljeno jajce in glaziran korenček.












Ker na mizi poleg vsega vsekakor ne
smejo manjkati jajčka, smo za vas izbrali

Sestavine:
6 jajc,
250 g moke,
40 g masla,
1 jajce,
1 žlica sladkorja,
100 ml vode,
1/2 žličke pecilnega praška,
2 žlici nastrganega parmezana,
česen v prahu, sladka mleta paprika,
sušen peteršilj,
 olje za cvrtje.
Priprava:
Zmešajte moko, pecilni prašek in poljubne začimbe. Zmesi dodajte vodo, jajce,
sladkor in pol žličke soli. Sestavine dobro
premešajte. Testo, ki ga dobite, ne sme
biti ne pretrdo in ne lepljivo. Med tem
časom skuhajte jajčka in jih olupite. Segrejte olje. Jajca zavijte v testo, ki ste ga










Sestavine:
 1 kos prekajenega svinjskega plečeta v
mrežici,
 300 ml temnega »stout« piva,
 4 žlice rjavega sladkorja,
 1 žlička gorčice,
 2 žlici balzamičnega kisa.
Priprava:
Svinjsko pleče spravite iz mrežice in
vanj po vrhnji strani večkrat pravokotno
zarežite z ostrim nožem, da dobite lep
karirast vzorec. Vsi rezi naj bodo enako
globoki – prerezati morate kožo, a ne
smete zarezati čez maščobo v meso. Pivo, sladkor, gorčico in kis zmešajte v aromatično glazuro. Pleče postavite v pekač
z višjimi robovi in ga prelijte z vso glazuro. Pečenko date v pečico, ki jo predhodno segrejete na 170 °C. Približno 45 minut jo pustite pri miru, nato pa jo premažete s pivsko mešanico, v kateri stoji. Ta
postopek ponavljta vsakih 15 minut, prenehate pa šele, ko je pečenka končana –
skupno po 1 h 45 min peke. Pečenko prestavite na rezalno desko, preostalo gosto
omako pa prelijte v posodico za omako.
Za posladek pa smo pripravili še čisto
pravo sacher rolado.
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Sestavine za biskvit:
150 g sladkorja,
6 jajc,
200 g jedilne čokolade,
150 g moke,
150 g masla,
marelična marmelada.
Sestavine za preliv:
 150 g jedilne čokolade,
 100 ml sladke smetane.
Priprava:
Maslo in čokolado raztopite nad soparo
do žametne zmesi. Jajca ločite in rumenjake stepite s sladkorjem, beljake pa posebej v čvrst sneg. Rumenjakom dodajte
stopljeno čokolado in zraven stresite moko. Na koncu s »špatulo« nežno vmešajte
še sneg iz beljakov. V pekač iz pečice položite papir za peko in vlijte maso. Pekač
porinite v peke željno pečico, ki jo predhodno segrejete na 180 stopinj, za 10 do
15 min. Počakajte minutko, nato biskvit na
debelo namažite z marelično marmelado
in ga tesno zvijte. Počakajte, da se rolada
popolnoma ohladi na sobni temperaturi,
nato pa jo dajte v hladilnik. Smetano zavrite in prelijte čez nalomljeno čokolado.
Premešajte do homogene čokoladne
zmesi, s katero premažete rolado. Premazano rolado dajte v hladilnik za dve uri.
Dober tek!








Zahvala
V današnjem času je ogromno ljudi pogumnih, odločnih, aktivnih ..., a večina od njih
zgolj samo znotraj zidov svojega doma, skrivajoč se za računalniškimi monitorji. Svoje
mnenje izražajo na različnih družbenih omrežjih. Le malo od njih pa se jih je pripravljenih
izpostaviti, se javno izraziti in glasno zagovarjati svoj prav.
Danes! – Civilna iniciativa občanov občine Kanal ob Soči je tista oziroma njeni pobudniki in predstavniki so tisti, ki si upajo svoje mnenje tudi javno izpostaviti in ga tudi zagovarjati, za kar jim gre zahvala.
Ne gre toliko za to, ali se strinjamo z vsebino, ki jo zagovarjajo, ali z načinom, kako to
počnejo, gre za to, da nam s svojimi dejanji, aktivnostjo ... na vsakem koraku kažejo, da
če resnično želimo spremembe, se moramo za to boriti. Boriti naglas, odločno, a z veliko
mero razuma in spoštljivosti. Boriti se moramo jasno, argumentirano in s točno določenim ciljem. Le tako in samo tako se bodo spremembe zgodile. Le tako bosta svet in z
njim človeštvo napredovala. Le tako lahko verjamemo v to, da nas jutri čaka lepši in boljši dan. Nekaj, po čemer vsi hrepenimo.
Maja Gerbec

Maja Gerbec

Moje mnenje

Današnji otroci
Otroci so naše največje bogastvo in hkrati naša največja odgovornost. Za njih smo
pripravljeni narediti vse, in prav ta »vse«
si veliko staršev razlaga kot dobesedno
in resnično VSE.
Povedano drugače, otroku so pripravljeni nuditi popolnoma vse, kar si slednji želi.
Materialne dobrine seveda, ker časa nam
tako ali tako vedno primanjkuje.
In tu se vprašam?! Se res brezpogojna
ljubezen do otroka meri po številu materialnih dobrin, ki smo mu jih pripravljeni
nuditi? Pomeni to, da kupiš otroku najnovejšo igračo, da ga imaš bolj rad kot tisti
starš, ki iz takšnega ali drugačnega razloga tega ne stori, ali v resnici s tovrstnim
dejanjem otroku škodiš?
Vprašati se je treba, ali res otrok potrebuje 30 in več evrov vredno igračo zgolj
samo zato, ker je v tem trenutku popularna in jo imajo skoraj vsi.
Ne gre za to, ali si lahko to privoščimo
ali ne, pa čeprav je v marsikateri družini

tudi to vprašanje še kako aktualno. Gre za
to, kaj s tovrstnim početjem otroku sporočamo in kako velikega potrošniškega
sužnja iz njega ustvarjamo.
Včeraj Frozen, danes LOL, jutri … Samo
da je, pa čeprav tega ne potrebuje, si pa
želi. Zato ker je moderno, ker nas bo imel
tako bolj rad, ker bo potem ubogal, ker
imajo tudi drugi ... Zato da se bo počutil
več vrednega ... zato, zato, zato ... Razlogov ogromno, posledic ravno tako.
Naučimo raje otroka, da misli s svojo
glavo in ne podlega trendom. Zaveda naj
se, da je nekaj vreden zato, ker nosi v sebi
znanje, ker je spoštljiv, ker nosi v sebi
empatijo do drugih in sebe ... in ne zato,
ker nekaj ima. Kajti danes, v času, ko smo
nemočni, v času krize lahko vidimo, da ni
pomembno tisto, kar imamo, ampak tisto,
kar smo. Rešil nas ne bo najnovejši avto
na dvorišču, ampak ljubezen, spoštovanje, sočutnost, ki jo imamo do sebe in do
drugih. Imejte to v mislih naslednjič, ko ...
M. G.
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Pobarvano pobarvanko pošlji na naš naslov: Občina Kanal ob Soči (pobarvanka), Trg svobode 23, 5213 Kanal
ali skenirano po e-pošti: mostkanal@gmail.com in mogoče boš prav ti prejel/a nagrado.

pobarvanka
Nagrado za poslano pobarvanko
iz prejšnjega Mosta prejme
Žiga Jug, Seniški breg.
Čestitamo!
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Možnost oglaševanja
v glasilu Most
V vsaki tiskani številki občinskega glasila Most lahko oglašujete in se na takšen
način predstavite občankam in občanom občine Kanal ob Soči.
Oblikovana oglasna sporočila naj bodo v formatu JPEG ali PDF in ustrezne
velikosti.
Priporočene velikosti so:
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)
Oglasna sporočila pošljite na naslov
tina.testen@gmail.com s pripisom
»oglaševanje v Mostu«.
Vse dodatne informacije v zvezi z
oglaševanjem dobite na številkah:
040 475 676 ali 051 626 798 (Tina).

Navodila za pošiljanje rešene nagradne križanke objavljamo na 2. strani pod Uredniško besedo.

nagradna križanka
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 61: praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme
Dragica Markič, Gorenje Polje. Čestitamo!
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od aprila do julija 2020
Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-naslov: tic.kanal@siol.net

sobota, 4. april, ob 16. uri
 OK Neptun vabi na ogled
članske odbojkarske tekme
med OK Neptun in OK Piran,
ki bo v športni dvorani v Kanalu.
sobota, 4. april, ob 16. uri
 KD Valentin Stanič vabi na
velikonočno ustvarjalno delavnico v Domu Valentina
Staniča v Ročinju.
sobota, 4. april, ob 19. uri
 KS Avče vabi na praznovanje
krajevnega praznika v Dom
KS Avče.
nedelja, 5. april, ob 9. uri
 KS Avče vabi na Olgin pohod
s startom ob 9. uri iz Avč.
nedelja, 12. april
 PD Valentin Stanič Kanal
organizira pohod na Avške
police in slapove ter Perila.
petek, 17. april, ob 18.30 uri
 PD Soča Kanal vabi na otvoritev razstave Otroci sveta
avtorja Mihajla Lišanina v
galeriji Rika Debenjaka v Kanalu.
sobota, 18. april, ob 8. uri
 DU Deskle Anhovo organizira turnir v pikadu za moške
in ženske v Medgeneracijskem centru Pri Tinci v Desklah.
četrtek, 23. april, ob 10. uri
 DU Kanal vabi na vseslovensko petje na občinskem trgu
v Kanalu.
nedelja, 26. april
 PD Valentin Stanič Kanal
organizira pohod 7 slapov.

ponedeljek, 27. april, ob 20. uri
 TD Kal nad Kanalom vabi na
postavitev mlaja pred spomenikom NOB v Kalu nad Kanalom.
četrtek, 30. april, ob 18.30 uri
 TD Kal nad Kanalom vabi na
kresovanje, ki bo v naselju
Cvetrež.
četrtek, 30. april, ob 20. uri
 TD Korada Deskle vabi na kresovanje v Anhovem.
petek, 15. maj, ob 18.30 uri
 PD Soča Kanal vabi na otvoritev letne razstave Kluba keramikov v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu.

Zaradi izrednih razmer so možne spremembe
in odpovedi dogodkov.

marca prestavljen pohod »Po
stopinjah Valentina Staniča«.
nedelja, 7. junij, ob 15. uri
 TR društvo Globočak vabi na
18. Kulturne dneve pod Globočakom, ki bodo potekali v
Domu Mihaela Gabrijelčiča
na Srednjem.
sobota, 13. junij, ob 7. uri
 Pihalni orkester Salonit Anhovo vabi na Muzikafest, ki
bo na teniškem igrišču v Desklah.
sobota, 13. junij, ob 18. uri
 TD Korada Deskle vabi na
obeležitev 114-letnice železniškega mostu v Anhovem.

sobota, 16. maj, ob 10. uri
 TD Korada Deskle vabi na pohod na Prižnico z začetkom v
Plaveh.

sobota, 20. junij, ob 7. uri
 TD Korada Deskle organizira
pohod na Korado s startom
ob 7. uri iz Plavi.

nedelja, 17. maj
 PD Valentin Stanič Kanal organizira pohod po Gradiški turi,
Furlanovi in Otmarjevi poti.

nedelja, 28. junij
 PD Valentin Stanič Kanal
organizira pohod na Krnčico.

petek, 22. maj, ob 9. uri in sobota, 23. maj
 ŠKTD Levpa organizira turnir v
malem nogometu – trojke v
športnem parku v Levpi.
sobota, 23. maj, ob 9. uri
 ŠKTD Levpa vabi na pohod Kje
so tiste stezice po Levpi in okolici.
petek, 5. junij, ob 18.30 uri
 PD Soča Kanal vabi na otvoritev razstave Igorja Zimica v
Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu.
sobota, 6. junij, ob 6. uri
 PD Valentin Stanič Kanal na ta
dan (predvidoma) organizira z

petek, 10. julij, ob 18.30 uri
 PD Soča Kanal vabi na otvoritev stalne zbirke Rika Debenjaka v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu.
sobota, 25. julij in nedelja, 26.
julij
 PD Valentin Stanič Kanal
organizira dvodnevni pohod
na Brano in Staničev vrh.
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