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V rokah spet držite zelo obsežno številko Mosta. Od izida zadnje številke sredi junija se je
nabralo ogromno gradiv, ki jih z veseljem objavljamo, saj prikazujejo številne dogodke, ki
so nam popestrili minule mesece, pa mnoge dosežke in aktivnosti, s katerimi so se ukvarjala
društva, občina, posamezniki … V tem času smo preživeli vse prej kot dolgočasno poletje.
Bila je tudi pasja vročina s tako rekoč rekordnimi temperaturami, pa zgodovinska suša in
preglavice z zagotavljanjem vode, zapomnili pa si ga bomo tudi po največjem požaru, ki je
pustošil po Krasu. Žal za marsikoga poletje, ki bi ga raje izbrisal iz spomina.
Letošnjo jesen pa bodo zagotovo zaznamovale volitve, eden najpomembnejših dogodkov v
demokraciji. Zaradi lokalnih volitev smo shemo izhajanja Mosta prilagodili in izid jesenske
številke, te, ki jo držite v rokah in bi običajno morala iziti sredi septembra, krepko zamaknili
v november. S tem smo želeli omogočiti objavo vsebin, povezanih predvsem z lokalnimi
volitvami. Imeli smo sicer namen izpeljati posebne predstave županskih kandidatov, a
zaradi zakonskih omejitev, ki se nanašajo na financiranje občinskih glasil, tega nismo mogli
objaviti tako, kot smo si predstavljali. Zato boste v tokratni posebni rubriki Volitve našli
»le« plačane oglase strank in županskih kandidatov ter uradno listo kandidatov za župana,
občinski svet in krajevne skupnosti.
Bralce vsekakor nagovarjam, naj se volitev udeležijo, saj bodo s tem izkazali svojo voljo,
visoka udeležba pa vedno tudi utrdi legitimnost zmagovalcev. Potrudimo se, da bodo volitve
potekale pošteno in svobodno. Več o rezultatih bomo seveda lahko pisali v prihodnji številki,
torej zimski, ki bo izšla dokaj hitro, že sredi decembra, malo pred božičnimi prazniki.
Erik Panjtar, odgovorni urednik

Fotografija na naslovnici:
Damijan Simčič – Zoso
»Kanal z okolico«
Naslov uredništva: Glasilo Most,
Trg svobode 23, 5213 Kanal
Kontakt: urednistvo@glasilo-most.si
Tisk: A-media d.o.o.
Naklada: 2500 izvodov
Glasilo brezplačno prejme vsako
gospodinjstvo v Občini Kanal ob Soči.

Prosimo, da za oddajo vaših
prispevkov za objavo v Mostu
obvezno uporabljate portal
mojaobcina.si.
Uredništvo si pridržuje pravico
presoje glede objave in lahko zavrne
objavo prispevka, še posebej, če ni
v skladu s programsko zasnovo ali
novinarskim kodeksom.
Za komunikacijo z odgovornim
urednikom oziroma uredniškim
odborom uporabite elektronski
naslov urednistvo@glasilo-most.si.
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Nagovor županje
Drage občanke, dragi občani,
poletje je že krepko za nami. Zdi se, da je bilo to po
dolgem času spet normalno poletje. Prineslo je veliko
dogodkov in druženja, česar smo bili deležni tudi v
naši občini. V stari obliki so se vrnile vse tradicionalne
prireditve. Koncert na Soči z domačim ustvarjalcem
Ivanom Skrtom pa je dogodkom vlil še nekaj dodatne
svežine.
Posebnost letošnjega poletja so bile tudi visoke
temperature, ki so s seboj prinesle sušo in požare. V teh
težkih okoliščinah so se ponovno izkazali prostovoljni
gasilci, ki so na prizadeta območja prevažali pitno vodo,
hkrati pa pomagali pri gašenju požara na Krasu. S tem
so ponovno dokazali, da se ob nesrečah vedno lahko
zanesemo nanje.
Od izida zadnje številke glasila Most smo na občini
izvedli številne investicije in vzdrževalna dela za
izboljšanje kakovosti življenja občanov. Številna manjša
vzdrževalna dela smo izvedli v soglasju s krajevnimi
skupnostmi.
Med največje pridobitve v tem času zagotovo sodi
zaključek izgradnje komunalne infrastrukture v Prilesju,
vključno z asfaltiranjem in umiritvijo prometa skozi vas,
ki je zasijala v povsem novi preobleki. Vrednost naložbe
je znašala slabih šeststo tisoč evrov. Na področju večjih
investicij v vodooskrbo sta se začela gradnja vodovoda
Ilovica–Zabrdo v višini 1,3 mio EUR ter obvod vodovoda
izven industrijske cone (vodovod Močila–Deskle) v
vrednosti dobrih 650 tisočakov.
Z velikim veseljem lahko sporočim, da je občina v
mesecu oktobru pridobila tudi gradbeno dovoljenje za
dve fazi priklopa na Mrzlek, za zadnjo fazo priklopa
na Mrzlek bo občina vlogo za gradbeno dovoljenje
oddala v kratkem. Občina je vložila vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodovoda v Levpi ter
komunalne infrastrukture Ročinj (I. faza) in komunalne
infrastrukture Lig (III. faza).
Prišlo je do premikov pri izgradnji kanalske obvoznice,
saj je Direkcija za infrastrukturo RS dokončno odkupila
stavbo na Kidričevi 7 in izbrala izvajalca za njeno rušenje.
S tem se bo gradnja obvoznice tudi dejansko začela.
Poleg tega je bilo veliko izboljšav narejenih na občinskih
cestah in obcestni infrastrukturi. Zagotovo pa ste
občani lahko opazili tudi novo podobo Zdravstvenega
doma Kanal.

Med pomembnejšimi dokumenti, ki jih je v tem času
sprejel občinski svet, je Strategija razvoja občine za
obdobje 2022–2030. Strategija, ki je nastala v zadnjem
letu v sodelovanju z občani in različnimi deležniki,
prestavlja smernice razvoja občine v naslednjem
osemletnem obdobju.
V strategiji je velik poudarek na zelenem prehodu,
investicijah v komunalno infrastrukturo, obnovljivih
virih energije, trajnostni mobilnosti in digitalizaciji.
Ker je strategija zasnovana na evropskih in državnih
strateških dokumentih, predstavlja tudi osnovo za
črpanje sredstev iz različnih razpisov, ki bodo na voljo
v naslednjih letih.
Skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline smo
že začeli delati na projektih za naprej. Med večjimi
dejavnostmi na tem področju so prav jesenske delavnice,
kjer so predstavniki goriške lokalne energetske agencije
GOLEA in Inštituta Jožef Stefan občanom predstavili
potenciale obnovljivih virov energije v različnih
krajevnih skupnostih po občini.
Spoštovane občanke, spoštovani občani. Pred nami je
jesen. Čas, ko se otroci vrnejo v šolske klopi, ko se narava
počasi umirja, hkrati pa se že spogledujemo z veselim
decembrom. Letos pa je po štirih letih še ponovno čas
lokalnih volitev.
Štiri leta so minila prehitro, zaznamovana s covidom in
številnimi politično motiviranimi izzivi, kar se je danes
jasno pokazalo. Bila pa so tudi štiri leta povezovanja z
občani, z različnimi strokovnjaki in sodelavci, s katerimi
smo skupaj z občinsko upravo pripravljali izvedljive
projekte za naprej.
Občina Kanal ob Soči je bogata z ljudmi, ki dobro
mislijo, ter z različnimi organizacijami in društvi, ki
v njej ustvarjajo. Je pa tudi polna še neizkoriščenih
priložnosti in potencialov, ki jih je možno skupaj složno
in z optimizmom razviti.
Ob zaključku svojega prvega mandata se iskreno
zahvaljujem vsem občankam in občanom, ki ste mi
zaupali, ter vsem društvom in drugim organizacijam, s
katerimi sem v tem času sodelovala. Prepričana sem, da
lahko skupaj naredimo še več.
Vabim vas, da se udeležite lokalnih volitev in s svojo
izbiro sodelujete pri oblikovanju prihodnosti naše
občine.
Tina Gerbec, županja
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Investicije v Občini Kanal ob Soči:

Investicije v preteklem trimesečju
Občinska uprava, foto: arhiv občinske uprave
V prispevku navajamo številne investicije po celotnem področju občine, ki jih
je v minulih mesecih kanalska občina nadaljevala oziroma izvedla na novo.

V naselju Prilesje pri Plavah je projekt »Komunalna infrastruktura Prilesje« zaključen.
Zajemal je izgradnjo nove čistilne naprave,
dostopne poti s podpornimi zidovi, prenovo
vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije,
izgradnjo kanalizacije za razvod optičnega
omrežja in seveda preplastitev celotne vasi z
novo asfaltno prevleko na območju posega.
Vrednost vseh izvedenih del (faza 1 in faza 2)
je 578.598,71 evra.

Na novo se je uredila tudi osvetlitev tenis
igrišča v Desklah. Za osvetlitev se je uporabila LED-tehnologija, ki poleg prihrankov pri
porabi električne energije omogoča tudi boljšo osvetlitev igrišča. Po novem je povprečna
vrednost osvetlitve na igrišču 300 lux/m2.
Vrednost izvedenih del je 16.257,72 evra.

V Desklah pa gre h koncu gradnja prizidka k
vrtcu Deskle, kjer se bodo dodatnih prostorov
razveselili predvsem otroci, ker se bo zaradi
prizidka na novo uredil skupen prostor, ki bo
namenjen predvsem gibalnim vajam, pa tudi
hišnik bo končno dobil svojo delavnico. Vrednost pogodbenih del znaša 126.260,59 evra.

Zaključena je tudi prenova fasade objekta na
naslovu Morsko 1, za katero je zunanjo podobo pripravil Studio UR.A.D d.o.o.. Vrednost
izvedenih del znaša 105.117,81 evra brez DDV.

V Ročinju pa je prenovo dočakalo tudi športno igrišče pri nekdanji osnovni šoli. Uredila
se je prva polovička, ki je namenjena predvsem igram z žogo. Za drugo polovičko je
predvideno, da se bo urejala v naslednjem
letu. Ta del bo namenjen predvsem najmlajšim. Vrednost del je 27.797,92 evra.

Občina se je z odlokom leta 2018 odločila, da
bo zagotovila polje za raztros pepela pokojnika. S tem namenom je občina uredila prostor za raztros pepela pokojnika ter pripravila
Pravilnik o pokopu z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal. S tem bo vsem
občanom omogočeno, da se od svojih bližnjih
poslovijo na način, ki ga bodo izbrali. Vrednost del je znašala 53.000,00 evra brez DDV.

Prilesje

Prilesje

Prilesje

Morsko

Deskle

Ročinj
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Deskle

Ročinj

Prilesje

Ilovica

Kanal

Kanal - Grad

S Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle je prišla pobuda po pregledu zamakanja fasade in
strehe na mrliški vežici Prilesje. Ugotovljeno
je bilo, da je fasada na nekaterih mestih odstopila, se napihnila in bila poškodovana do
te mere, da so meteorne vode začele zamakati
objekt.

V začetku leta je bila ob usmeritvah županje
Tine Gerbec občina uspešna pri pridobivanju
sredstev za izgradnjo vodovodnega omrežja
Ilovica in Koprivišče.

Občina v zadnjih letih veliko pozornosti posveča razvoju turizma in vsemu, kar je povezanega z njim. Tako smo ob povečanju turističnega obiska in potreb uporabnikov tržnice
zaznali potrebo po javnih sanitarij v samem
središču Kanala, ki bodo služile domačinom,
uporabnikom tržnice kot tudi turistom.

Občina je sprejela odločitev, da je treba nastale poškodbe sanirati. Ker lokalnih poškodb
ni bilo mogoče sanirati, smo se odločili za celostno zamenjavo fasade s pregledom hidroizolacije in odvodnjavanja objekta.
Izvajalec je objekt v celoti odkopal, kjer smo
zaznali, da je objekt brez toplotne zaščite in z
manjkajočo in poškodovano hidroizolacijsko
zaščito. Tako je bila med obnovo fasade izvedena nova toplotna in hidroizolacijska zaščita
vkopanega dela objekta ter odvodnjavanje zalednih vod.
V sklopu prenove fasade je občina z montažo nove klimatske naprave poskrbela tako za
ogrevanje kot hlajenje notranjosti objekta.
Nova klimatska naprava bo v času mirovanja
mrliške vežice skrbela za zračenje in odvod
vlage iz samih prostorov objekta.

V letu 2022 je občina začela gradbena dela na
trasi vodovoda Ilovica–Zabrdo z vsemi zaselki. Investicijo v rednosti 1,4 milijona evrov
izvaja podjetje Kolektor CPG d.o.o. Gradbena dela potekajo skladno s projektno dokumentacijo. Investicija vključuje tudi izgradnjo
podpornih zložb in preplastitev cestišča.
Ob vsem tem je najpomembnejše, da bodo
krajani in krajanke že v letu 2022 dobili vodo
iz novega vodovodnega omrežja.
Podjetje RUNE na trasi vodovoda Ilovica–
Zabrdo gradi tudi optično omrežje, ki bo
omogočilo delovanje internetnih storitev.
V naslednjem letu je predviden začetek del
na vodovodnem omrežju Koprivišče. S tem
občina in županja izkazujeta pomembnost
razvoja celotnega območja Občine Kanal.

V ta namen, je občina v soglasju s Krajevno
skupnostjo Kanal in uporabniki tržnice Kanal
poiskala najboljšo in trajnostno lokacijo za
javne sanitarije, katere sledijo drugim krajem
v Sloveniji.
Prenovo je doživel tudi »grajski prton«.
ZVKD je stebrom povrnil nov starinski videz,
prav tako pa so tudi vrata po temeljitem čiščenju dobila novo prevleko.
Izvedla se je tudi sanacija podpornega zidu in
mreže na igrišču v Avčah, katere vrednost del
znaša 87 tisoč evrov.
Opravljeni sta bili utrditev roba parkirišča in
postavitev ograje pri zdravstvenem domu v
Kanalu, za kar je bilo potrebnih 18 tisoč evrov.
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Avče

Morsko

Ročinj

Robidni breg

Deskle

Kal nad Kanalom

Gorenje Deskle

Srednje

Rodež - Gorenje Deskle

42 tisočakov pa je bila vredna izgradnja podpornega zidu dostopne ceste v Ročinju.

Pri osnovni šoli v Kalu nad Kanalom pa smo
32 tisoč evrov namenili ureditvi parkirišča.

Izvedena sta bila nižanje in sanacija vozišča
na Robidni Breg v dolžini 110 metrov. Vrednost investicije je znašala 36 tisočakov.

Na relaciji Rodež–Gorenje Deskle je bil saniran podporni zid v dolžini 22 metrov. Za izvedbo investicije je bilo treba odšteti 10 tisoč
evrov.

Na Srednjem pa sta bila izvedena utrditev in
preplastitev parkirišča pri pokopališču in dostopne ceste v dolžini 100 metrov. Investicija
je bila vredna 17 tisočakov.

Pri Osnovni šoli Deskle je bila opravljena asfaltacija vozišča v dolžini 65 metrov. Vrednost
del znaša 10 tisoč evrov.
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V teku je izgradnja stopnic proti Gorenjim
Desklam.
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Seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči:

Razvoj občine bo v prihodnih letih
strateško naravnan
Erika Koncut
Občinski svetniki so se od zadnje izdaje občinskega glasila sestali štirikrat. V tem času so se odvile tri
redne seje in ena dopisna.
25. redna seja je bila v znamenju vizije razvoja
Občine Kanal ob Soči za prihodnjih osem let.
Kanalska občina je začela pripravo Strategije razvoja Občine Kanal ob Soči za obdobje
2022–2030 v lanskem letu, namen priprave
tega dokumenta pa je bil, kot navajajo pripravljavci v Strategiji, da se »opredelijo ključne
razvojne smernice, povežejo različni deležniki
in uskladijo razvojna prizadevanja v povezano
celoto s ciljem izkoriščanja razvojnih potencialov in zagotavljanja trajnostnega razvoja«.
Poleg tega sprejeti dokument s strateškimi
smernicami omogoča boljše črpanje finančnih virov, tako na državni kot tudi na mednarodni ravni. Po izvedenih delavnicah z občani
po posameznih krajevnih skupnostih, delavnici z gospodarskimi subjekti, mladimi ter
institucijami s področja družbenih dejavnosti
so pripravljavci opredelili vse prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, s katerimi se
spoprijema kanalska občina. Izdelana je bila
tudi analiza stanja Občine Kanal ob Soči. V
strategiji so skratka zastavljene prioritete, ki
bodo podlaga za občinsko upravo in občinski svet pri oblikovanju razvojno usmerjenih
občinskih proračunov ter načrtov razvojnih
programov do leta 2030.
Na junijski seji so svetniki obravnavali tudi
ceno socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022 ter ceno prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni
šoli Kozara Nova Gorica. Razpravljaji so tudi
o Poročilu o izvajanju gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v Občini
Kanal ob Soči za leto 2021 in o elaboratu o
oblikovanju cene storitev gospodarske javne
službe 24-urne pogrebne dežurne službe v
Občini Kanal ob Soči za leto 2022. Nazadnje
pa so razpravljali in potrdili ukinitev statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v
Ajbi in Kalu nad Kanalom.
Na dopisni seji 1. septembra so svetniki odločali o prenehanju mandata občinske svetnice

Valentine Bevčar Stanič zaradi spremembe
stalnega prebivališča. Do zaključka mandata
jo bo nadomestil naslednji kandidat na Listi
za zdravje in kakovost bivanja v Volilni enoti
1 Alen Đerić, katerega imenovanje so svetniki
potrdili 29. septembra na 26. redni seji.
Septembrska redna seja je bila namenjena informaciji o šestmesečni realizaciji Proračuna
Občine Kanal ob Soči za leto 2022 in sprejetju
drugega Rebalansa proračuna za leto 2022.
Kot razberemo v gradivu seje, so s predlogom rebalansa II predvideni skupni prihodki
v višini 9.376.275 EUR, kar je za 8,7 % manj
kot v rebalansu I, in skupni odhodki v višini 10.796.920 EUR, kar je za 7,3 % manj, kot
je bilo predvideno v majskem rebalansu. Kot
razloge za nižje prihodke občinska uprava
navaja novo oceno prihodkov od podeljenih
koncesij za vodno pravico, ki bodo po podatkih Direkcije RS za vode v letu 2022 znašali
za 271.238 EUR manj od načrtovanih v rebalansu I proračuna 2022, ter prenos odobrenih
državnih sredstev za povezavo na vodovod
Mrzlek v višini 500.000 EUR v leto 2023. Nižji so tudi načrtovani prihodki od glob, drugi
nedavčni prihodki in kapitalski prihodki. Na
odhodkovni strani rebalansa I so se največ
za 5 % zvišali načrtovani izdatki za blago in
storitve ter transferi posameznikom in gospodinjstvom (med njimi regresiranje prevozov v
šolo za 11 %). Za petino manj denarja bo namenjenega tudi investicijam. Investicijski odhodki so se namreč znižali za 967.000 EUR,
kar je 22 % manj v primerjavi z rebalansom
I. Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje
primanjkljaj v višini 1.420.645 EUR. S septembrskim rebalansom II se zviša tudi planirano zadolževanje na 770.500 EUR.

Na 26. redni seji sta bila sprejeta še Pravilnik o
pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal in Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Svetniki so sklepali tudi o pomoči pri sofinanciranju stroškov
Hiše dobre volje v Desklah, o porabi presežka
prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za
leto 2021 in o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal
ob Soči za volilno leto 2022. Seznanili so se še
s poročiloma o varnostni problematiki v Občini Kanal ob Soči za leto 2021 in o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1. 1. 2021 –
31. 12. 2021. Občinski svet je obravnaval tudi
volitve elektorjev – izvoljenih predstavnikov v
volilno telo za volitve članov državnega sveta
predstavnikov lokalnih interesov.
V drugi polovici oktobra so se svetniki sestali še na 27. redni seji, na kateri so najprej
sklepali o porabi presežka prihodkov nad
odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica.
V nadaljevanju so se seznanili z dopolnjenim
osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za črpalno hidroelektrarno Avče. Svetnikom je bila predstavljena idejna zasnove pozidave za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta
OPPN-14-01 – območje MO12 na območju
naselja Kršan, sklepali pa so še o ugotovitvi
imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra na dveh nepremičninah v
Kalu nad Kanalom.

Gradivo in zvočni posnetki sej so na voljo na spletni strani Občine Kanal ob Soči:
www.obcina-kanal.si/sl/obcina/seje-obcinskega-sveta
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Občinski praznik:

Po dveh letih vendarle v živo zaploskali
uspešnim občankam in občanom
Erika Koncut, foto: Pavšič Zavadlav
Občinski praznik Občine Kanal ob Soči praznujemo 29. aprila, ko se spominjamo življenjskega dela duhovnika, alpinista, znanstvenika,
narodnega buditelja, prosvetljenca in dobrotnika, Valentina Staniča. Letošnje srečanje je
bilo posebej slovesno, saj je v Kulturnem domu
Deskle po dveh kovidnih letih ponovno potekalo skupno praznično druženje.
Županja Tina Gerbec je ob tej priložnosti nagovorila prisotne in navedla dosežke v občini v
preteklem letu ter podelila občinska priznanja.
»Z Valentinom Staničem, z njegovo aktivnostjo,
lahko povežemo številne naše občane, ki ustvarjajo in delajo v občini in širše ter prejemajo
nagrade na različnih področjih. Prepoznavnost
naše občine odnašajo v Slovenijo in svet. Bodimo ponosni na vse te dosežke in na našo prelepo
občino,« je ob prazniku poudarila županja.
Naziv častnega občana je posthumno prejel
Branko Žnidarčič, občinski nagradi sta šli v
roke Jožetu Valentinčiču in Društvu upokojencev Kanal, občinsko priznanje pa si je prislužil Miro Vončina s.p.. Županja je podelila
tudi dve občinski plaketi, in sicer slovenski

odbojkarski reprezentantki Evi Pavlovič Mori
in Univerzitetni kliniki Golnik.
Kulturni program so v spremstvu mentoric
Teie Petrovič in Iris Čebokli ter Katarino Kovačič za klavirjem spesnili vrtčevski otroci iz

Deskel in Kanala, poseben glasbeni napoj pa
so začarali kvartet Quartos.
Več o proslavi in letošnjih nagrajencih pišemo na strani 10, na strani 32 pa objavljamo
še intervju z Brankovim sinom Dejanom Žnidarčičem, ki stopa po očetovih stopinjah.

Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih
zaradi posledic suše v letu 2022
Andreja Nanut
Vse bolj se zavedamo pomena vode na vseh
področjih človekovega delovanja. V zadnjem
času so beležena vedno daljša sušna obdobja,
kar pomembno vpliva tudi na kmetijstvo, saj
brez vode ni kmetijske pridelave. Po izredno
sušnem letu 2022 je v avgustu Uprava RS za
zaščito in reševanje izdala sklep o začetku
ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih
zaradi posledic suše v letu 2022. Z obvestilom na oglasnih deskah in na občinski spletni
strani smo obvestili javnost o zbiranju prijav
ter na občino prejeli 70 vlog oškodovancev.
Občinska komisija, strokovna komisija za
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ocenjevanje škode na kmetijskih zemljiščih
in gozdovih ter na kmetijskih pridelkih, je
vloge pregledala ter ocenila škodo. Občinska
uprava pa je poskrbela za operativni vnos v
spletno aplikacijo Ajdo in podatke do roka
posredovala državnim institucijam.
V Občini Kanal ob Soči je bila po pregledu
vlog s strani občinske komisije škoda ocenjena v višini 363.081,76 EUR. Največ prijav se je
nanašalo na trajno travinje, katerega poškodovanost je v povprečju znašala 64 %. Veliko
prijav škode se je nanašalo tudi na travniške

sadovnjake ter koruzo. Pri slednji je bil povprečni odstotek poškodovanosti kar 79 %.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo po potrditvi končne ocene škode
pripravilo program odprave posledic škode
zaradi suše in ga predlagalo vladi v potrditev.
Po potrditvi programa bo znano, na kakšen
način bo škoda izplačana ter kdo bodo upravičenci. Vse prejete informacije bodo objavljene na občinski spletni strani.

OBČINSKA UPRAVA

Trajnostna oskrba s pitno vodo
Borut Jermol
Vodooskrba prebivalstva s pitno vodo je prioritetna naloga Občine Kanal ob Soči. Temu
namenja veliko pozornosti in sredstev. Poleg
novogradenj, ki so v teku, ne pozablja na obstoječe dotrajane vodne sisteme, ki jih sistematično prenavlja in obnavlja. Ogromno obstoječih slovenskih sistemov je namreč zgrajenih
še iz azbestnih cevi, ki pa se v naši občini lepo
nadomeščajo z novimi cevmi PE-HD RC.
Letos je tako Občina Kanal ob Soči proti zajetju Grilevšče, ki oskrbuje Gorenje Deskle in
Rodež, poleg lanskoletne dolžine 500 m zamenjala še dodatnih 700 m cevi. Občina na
ta način dokazuje, da je s skupnimi močmi in
faznimi izvedbami možno priti do prenove in
zaključka različnih del.

Gorenje Deskle–Grilevšče

Uporabnik Jožef Markič je prenovo pospremil z besedami: »Vodovodno omrežje je bilo
dotrajano in na več mestih tudi poškodovano.
Krajani in uporabniki vode smo več časa opozarjali na dotrajani vodovod, ki se na pobudo
predsednika Krajevne skupnosti Deskle Jožeta
Valentinčiča prenavlja po segmetnih. Veseli
nas, da je občina zelo aktivna in ima posluh
na področju prenove dotrajanega vodovodnega
omrežja. Želimo si, da bi se s prenovo vodovodnega sistema Grilevšče skupaj z zajetjem nadaljevalo tudi v prihodnje.«
Občini je pred prvim vročinskim valom uspelo priklopiti tri stanovanjske hiše na Brdu
pod Kambreškim na vodovodno omrežje.
Pred tem so prebivalci zaselka Brdo imeli svoj
lastni nekontrolirani vodni vir z malo tlaka in
zaloge vode. V tem vročinskem valu bi prebivalci zaselka ostali brez tekoče pitne vode,
tako pa so priklopljeni na vodovodno omrežje
Kambreško. Celotna investicija je znašala okrog 34.500,00 €.
Občina posveča veliko pozornosti vsem prebivalcem naše občine, da jim omogoča karseda
ugodne in primerne pogoje bivanja.

Kambreško–Brdo

Novi uporabnik Marjan Ipavec: »Večletne neuspešne pobude za priklop na vzdrževano vodovodno omrežje Kambreško so se udejanile s prihodom županje Tine Gerbec. Tako so gradbena dela
stekla v letu 2022 in so se zaključila pred prvim
vročinskim valom, v katerem bi celoten zaselek
ostal brez tekoče pitne vode. Ob samem priklopu
so nam zagotovili dovolj visok tlak v ceveh, sedaj
lahko ob uporabi gospodinjskih aparatov uporabljamo istočasno tudi vodo in armature. S priklopom na omrežje Kambreško so se nam življenjski
pogoji zelo izboljšali, občina pa je omogočila tudi
nadaljnji razvoj novim mladim družinam.«

Obnovljena Vodarna Močila
Erika Koncut
Vodarno Močila je leta 1977 z vsemi potrebnimi soglasji in dovoljenji za obratovanje zgradilo podjetje Salonit Anhovo, ki jo
je nato v sodelovanju z Občino Kanal ob
Soči obnovilo v preteklih dveh letih. Vir
vode je jez Ajba, pitna voda se torej pripravlja iz reke Soče. Voda priteče v vodarno preko rova za hidroelektrarno Plave in preko
vodohrama »Pri Pierini«. Iz slednjega, 16
višinskih metrov nad vodarno, voda gravitacijsko priteče v vodarno.
Zgodovinsko gledano je bila ta vodarna
sprva načrtovana za zagotavljanje vode v
podjetju Salonit Anhovo in v širši skupnosti.
Podjetje in vodovod sta bila v družbeni lasti,
z osamosvojitvijo Republike Slovenije pa sta
prešla v zasebno last. Kasneje se je spremenila zakonodaja, ki je predvidela ureditev pitne
vode kot javne dobrine v okviru občin.

Obnova vodarne zaključena tik pred letošnjim poletjem
Obnova vodarne Močila se je začela septembra 2021, nove naprave pa so začele obratovati
v polni meri junija 2022. Vse od takrat zagotavlja kakovostno pitno vodo, pripravljeno v
skladu z najsodobnejšimi standardi. Nemoteno je zagotavljala vodooskrbo tudi v letošnjem
izredno sušnem obdobju. Prav tako vode od obnove dalje ob večjih deževjih ni več treba
prekuhavati. Preizkus je bilo veliko deževje v mesecu septembru.
Vrednost zahtevne investicije je ocenjena na več kot milijon evrov. V projekt so bili vključeni
renomirani izvajalci s tega področja – podjetje Kolektor Sisteh, ki o investiciji pravi:
»Vodarna Močila je bila zasnovana za filtracijo pitne vode po najmodernejših svetovnih smernicah za zagotavljanje kakovostne pitne vode. Ultrafiltracija je namreč najnaprednejša tehnologija
obdelave vode, glede katere imamo kot podjetje veliko izkušenj in referenc, tako v Sloveniji kot tudi
v tujini. Ultrafiltracija, ki smo jo nadgradili s kontinuirnim peščenim filtrom, bo tako sposobna
proizvesti do 12 l/s pitne vode. Z nadgradnjo s peščenim filtrom na vstopu bo lahko delovala tudi
pri precej višjih motnostih vode, kot bi sicer. Investicijski projekt je bil izpeljan uspešno. Zastavljen
je bil kot rekonstrukcija in modernizacija obstoječe vodarne. Rekonstrukcije takšnih objektov so
zahtevnejši projekti, saj je treba istočasno zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo in obenem
postavljati novo tehnologijo. To nam je skupaj s strokovno podkovano ekipo sodelavcev, investitorja,
upravljalcev režijskega obrata, nadzora in izvajalcev uspelo izvesti.«
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Občinski nagrajenci 2022
Tina Tinta, foto: Pavšič Zavadlav

Po dveh letih premora zaradi težkih epidemioloških razmer so bila 21. aprila letos na odru
kulturnega doma v Desklah ponovno slavnostno podeljena občinska priznanja. Predloge priznanj
vsakoletnega razpisa je občinski svet obravnaval dober mesec dni pred tem na svoji 23. redni seji.
Letošnja prejemnika nagrade sta Jože Valentinčič iz Deskel in Društvo upokojencev
Kanal, priznanja pa Kmetijska trgovina Miro
Vončina. Podeljen je bil tudi naziv častnega občana, ki ga je posthumno prejel Branko Žnidarčič iz Kanala. Nazadnje je občina
naziv častnega občana podelila leta 2017, še
v prejšnjem županskem mandatu. Plaketi
županje pa sta prejeli Univerzitetna klinika
Golnik in Eva Pavlović Mori iz Kanala. Na
slavnostni prireditvi je priznanja podeljevala
županja Tina Gerbec.
Jože Valentinčič
Jože Valentinčič je prejemnik občinske
nagrade kot dolgoletni član Sveta krajevne skupnosti Anhovo - Deskle, predsednik
Društva upokojencev Deskle - Anhovo in
član Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,
ne nazadnje tudi sokrajan, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč. V lokalno okolje
je Valentinčič aktivno vpleten že od mladih
let. Za upokojence tekmuje tudi v pikadu in
dosega odlične rezultate. Na tekmovanjih po
Sloveniji in tujini promovira prepoznavnost
naše občine in domačega kraja. Je tudi dejaven član društva OZA.

Jože Valentinčič

Društvo upokojencev Kanal
Društvo upokojencev Kanal je drugi prejemnik občinske nagrade. Letos je praznovalo
svojo 70-letnico aktivnega delovanja. Primarno je namenjeno izvajanju programov
za delo s starejšimi, vendar s številnimi projekti izjemno dejavno na različnih področjih
preživljanja prostega časa za starejše (izleti,
pohodi, športni dogodki, srečanja, ročna
dela), pomoči starejšim krajanom, prostovoljnega dela, humanitarnega delovanja idr.
V letu 2019 je društvo prejelo tudi priznanje
Zveze društev upokojencev Slovenije za najuspešnejše društvo v Pokrajinski zvezi društev upokojencev severne Primorske. V imenu društva je priznanje prevzel predsednik
Franc Komac.

na povečala in še danes, kljub preizkušnjam,
brez konkurence ponuja občanom kakovostno in raznovrstno blago, pri tem pa upošteva potrebe občanov in si prizadeva za splošno
dobrobit občine.
naziv
častnega občana

Občinsko priznanje za leto 2022 je prejelo
družinsko podjetje Kmetijska trgovina Miro
Vončina, s. p., ki deluje v Kanalu že od leta
1996. Dobro založena trgovina s prijaznim
osebjem ponuja v naši občini blago, ki ga ni
mogoče dobiti v drugih okoliških trgovinah.
V letu 2005 se je v okviru zmožnosti trgovi-

V letošnjem letu je občina po štirih letih podelila tudi naziv častnega občana lansko leto
pokojnemu Branku Žnidarčiču iz Kanala,
ljudskemu umetniku in mojstru izdelave
liških pustnih mask, ki so po njegovi zaslugi
odličen promotor snovne in nesnovne dediščine Občine Kanal ob Soči. Branko Žnidarčič
je leta 1998 s prijatelji ustanovil Etnološko
društvo »Liški pustje«, ki si je prizadevalo za
obuditev in ohranjanje tradicionalnih pustnih likov in šeg liškega območja. Društvo je
dejavno vodil do svoje smrti. Svoje znanje o
pustnih likih in o tolčenju bakrene in aluminijaste pločevine za naličja je vedno rad prenašal na obiskovalce osebnega muzeja izdelovanja pustnih mask. »Poleg izdelave mask je
Branko vso svojo energijo vložil v promocijo in z udeležbo na različnih karnevalih neizbrisno pustil pečat v slovenskem prostoru
ter mesto v etnološki stroki,« so kot predla-

Franc Komac

Miro Vončina

Kmetijska trgovina
Miro Vončina, s. p.,
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Skupinska fotografija letošnjih občinskih nagrajencev. Iz leve proti desni: Franc Bukovec za Evo Pavlović Mori, Miro Vončina, Jože Valentinčič, Franc Komac za DU
Kanal, Dejan Žnidarčič za Branka Žnidarčiča, županja Tina Gerbec in prof. dr. Aleš Rozman za kliniko Golnik.

njem bolnikov, pa tudi z veliko prijaznostjo
strokovnega kadra in človeškim odnosom do
bolnikov in njihovih svojcev, veže tesen stik
s številnimi občani naše občine, ki še vedno
zbolevajo zaradi azbesta. Priznanje je na slavnostnem dogodku prevzel direktor klinike,
prof. dr. Aleš Rozman.

Plaketi županje pa sta prejela Eva Pavlović
Mori za uspehe na športnem področju in
Univerzitetna klinika Golnik za požrtvoval-

no delo z azbestnimi bolniki. Eva Pavlović Mori iz Kanala je uspešna in poznana
odbojkarica, ki dosega zavidljive rezultate
na državni in evropski ravni. Naziv najboljše igralka odbojke v ženski konkurenci v
Sloveniji je lani prejela že drugič zapored.
Priznanje je v njenem imenu na prireditvi
prevzel nono Franc Bukovec.
Univerzitetna klinika Golnik s strokovnim pristopom in celovitim obravnava-

Dejan Žnidarčič

Franc Bukovec

Prof. dr. Aleš Rozman

gatelji prejema naziva častnega člana zapisali
v Goriškem muzeju. Priznanje je v očetovem
imenu prevzel Dejan Žnidarčič.

Plaketi županje
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Občina uspešna na razpisu iz Načrta
za okrevanje in odpornost za izgradnjo
vodovoda in fekalne kanalizacije v naselju
Plave – I. faza
Andreja Nanut
Občina Kanal ob Soči se je v začetku leta 2022
prijavila na dva razpisa Ministrstva za okolje
in prostor RS z namenom ureditve fekalne
kanalizacije in vodovoda v naselju Plave – I.
faza, vključno z izgradnjo čistilne naprave 300
PE. Gre za finančno podporo EU Republiki
Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov, vključenih v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).
Na javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu:
Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno
okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000
prebivalcev« (C1 K3 II) se je občina prijavila
s projektom Vodovod Plave – I. faza in konec
avgusta prejela odločbo ministra za okolje in
prostor o odobritvi zaprošenih sredstev. Znesek sofinanciranja projekta znaša 211.312,34
EUR, medtem ko je skupna ocenjena vrednost
projekta 430.932,08 EUR z DDV.
Investicija obsega gradnjo vodovodnega sistema Plave – I. faza v dolžini 1600 metrov
in celostno rešuje problematiko preskrbe z
neoporečno pitno vodo. V sklopu investicije

sta predvideni rekonstrukcija ter deloma novogradnja (nova trasa) vodovodnega omrežja. Investicija si prizadeva za in nagovarja temeljni cilj javnega razpisa, in sicer izgradnjo
učinkovitega sistema upravljanja z vodo ter
izboljšanje dostopa do neoporečne pitne vode.
Glavni cilj investicije je predvsem izboljšanje
delovanja distribucijskega omrežja, s čimer bi
ustrezno zmanjšali izgube vode na omrežju
zaradi puščanj. V ta namen je predvidena izgradnja glavnega dela vodovoda ter stranskih
odcepov vodovodnega omrežja. Za gradnjo so
predvidene cevi iz nodularne litine, DN100,
ter PEHD cevi DN75. Za vsak stanovanjski
objekt je predviden odcep DN20. Poleg same
posodobitve – rekonstrukcije obstoječega
sistema bodo zaradi optimizacije delovanja
vodovoda posamezni odseki zgrajeni po novih trasah. Izvedba investicije je predvidena v
letu 2023. Za potrebe prijave projekta na javni
razpis je pooblaščena družba, Goriška lokalna
energetska agencija, Nova Gorica, izdelala elaborat »Raba energije v vodovodnem sistemu«,
iz katerega je razvidno, na kakšen način se
bo povečala energetska učinkovitost sistema
oskrbe s pitno vodo tako, da bo zagotovljena

povprečna poraba energije pod 0,5 kWh/m3
pitne vode. Poleg tega je v elaboratu prikazan
tudi kazalnik zmanjšanje vodnih izgub, ki prikazuje zmanjšanje vodnih izgub za več kot
20 % zaradi izvedenih hidravličnih izboljšav.
Iz celotnega vodovodnega sistema Plave se
oskrbuje 129 prebivalcev. Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije je bilo pridobljeno v
letu 2021. V I. fazi se bo na vodovod priključilo 94 prebivalcev, drugi se bodo naknadno,
saj je gradbeno dovoljenje za II. fazo še v pridobivanju.
Občina je oddala tudi prijavo za sofinanciranje izgradnje fekalne kanalizacije ter čistilne
naprave Plave – I. faza v višini 472.881,00
EUR, ki je v fazi vsebinskega pregleda na ministrstvu. Odločitev pričakujemo v kratkem.
Celotna vrednost tega projekta je ocenjena na
960.018,00 EUR z DDV.
Če bo občina uspešna tudi pri prijavi za sofinanciranje izgradnje fekalne kanalizacije ter
čistilne naprave, bo za izgradnjo vodovoda in
fekalne kanalizacije s čistilno napravo Plave –
I. faza upravičena do 684.193,34 EUR evropskih nepovratnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost.

PROSTOFER, brezplačni prevozi za starejše
Občina Kanal ob Soči izvaja v sodelovanju s
Prostoferjem (projekt zavoda Zlata mreža)
storitev brezplačnih prevozov, s katerimi želi
starejšim zagotoviti višjo kakovost življenja.
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa
tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi
sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne
prevoze do javnih ustanov ipd.
Občani, ki potrebujejo prevoz, naj pokličejo na brezplačno številko 080 10 10, vsak
delovnik med 8.00 in 18.00, rezervacijo pre-

voza pa je treba najaviti vsaj tridni pred izvedbo storitve.
V komunikacijskem centru nato zabeležijo
podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza
klicni center obvesti prostovoljnega voznika o
prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozniki prostovoljci bodo
prevoze opravljali od ponedeljka do petka med
8.00 in 16.00, izjemoma pa se lahko dnevi in
ure tudi prilagodijo potrebam.
Prevoze opravljajo vozniki prostovoljci. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je
poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot
tudi sopotnikov.
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080 10 10
brezplačna telefonska številka
za brezplačen prevoz
Pokličite vsaj tri dni,
preden potrebujete prevoz.

Hvala vsem prostovoljcem, ki vlagajo svoj čas
in prevoze izvajajo brezplačno.
Za informacije lahko pokličete tudi na Občino Kanal ob Soči. Podatki za stik: Klara Golja,
klara.golja@obcina-kanal.si, tel. št. 398 12 18.

OBČINSKA UPRAVA

WiFi4EU – brezplačni brezžični dostop do
interneta za vse evropske državljane
Andreja Nanut
WiFi4EU je pobuda Evropske komisije, s katero želi omogočiti državljanom po vsej Evropi
brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami,
knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji.
Pobuda WiFi4EU občinam daje možnost, da
zaprosijo za bone v vrednosti največ 15.000
EUR, ki se uporabijo za namestitev opreme
za brezžični internet na javnih mestih, ki še
nimajo brezplačne brezžične dostopne točke.
Program v imenu Evropske komisije izvaja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)
kot finančno pomoč v okviru Instrumenta za
povezovanje Evrope – sektor za telekomunikacije. Takšna lokalna brezžična povezljivost, ki
je brezplačna in brez diskriminatornih pogojev, naj bi prispevala k premostitvi digitalnega
razkoraka, zlasti v skupnostih, ki zaostajajo na
področju digitalne pismenosti, pa tudi na podeželju in oddaljenih območjih. Dodatno naj bi
izboljšala dostop do storitev, ki povečujejo kakovost življenja v lokalnih skupnostih z lažjim
dostopom do storitev, kot sta na primer e-zdravstvo in e-uprava, in omogočala ustvarjanje novih ponudb za digitalno vključevanje.
Občina Kanal ob Soči je bila uspešna na razpisu WiFi4EU v letu 2019. Za namestitev omrežja oz. potrditev namestitve z zahtevami Evropske komisije je imela občina na voljo dve leti.
Za izvedbo namestitve omrežja je bil izbran
izvajalec Kabelska televizija Nova Gorica, ki
je najprej na podlagi seznama lokacij, ki ga je
pripravila občina, na terenu preveril možnost
vzpostavitve omrežja. Žal nekatere lokacije,
ki smo jih želeli opremiti, niso bile primerne
zaradi tehničnih omejitev (npr. Levpa, Kal nad
Kanalom …). Izvajalec je nato na podlagi potrjenih lokacij dobavil in namestil vso potrebno
opremo za vzpostavitev in delovanje dostopnih
točk Wi-Fi skladno z razpisnimi pogoji. Nekatere izmed tehničnih zahtev za dostopne točke
so: podpirati mora hkratno dvopasovno (2,4
Ghz–5 Ghz) uporabo; je skladna s standardom
IEEE 802.11ac Wave I; podporni cikel mora
imeti daljši od pet let; zmore vsaj 50 hkratnih
uporabnikov brez poslabšanja delovanja; imeti mora najmanj 2 × 2 antenska sistema z več
vhodi in izhodi (MIMO) …

Igrišče OŠ Kanal

Vrednostni bon

Sedaj je na voljo na celotnem območju občine
deset lokacij, ki so opremljene z brezplačnim
dostopom do interneta oz. 12 WiFi4EU točk,
in sicer:
• Športno-rekreacijski center Ložice (ŠRC Ložice),
• središče Deskel,
• igrišče OŠ Deskle,
• igrišče OŠ Kanal (dve dostopni točki),
• športni objekt v Avčah,
• Športno-rekreacijski center Doblar,
• središče vasi Kambreško,
• Dom Valentina Staniča v Ročinju,
• središče Kanala – trg pred občinsko stavbo,
• trg Kontrada,
• Kanal – pri Kampu Korada.

Vsa javna mesta, ki ponujajo povezavo Wi-Fi,
so z označevalnimi tablicami tudi ustrezno
označena.
INEA je že potrdila skladnost omrežja z razpisnimi pogoji in izvedla izplačilo vrednostnega bona. Celotna vrednost projekta znaša
17.609 EUR, poleg tega pa je občina zadolžila
izvajalca, da skrbi za tehnično podporo sistema, sama pa plačuje stroške tehnične podpore in mesečno naročnino za internet, saj je
občina dolžna zagotavljati, da internetne dostopne točke delujejo vsaj tri leta.

Podrobnejše informacije o projektu so na voljo na Portalu WiFi4EU na spletnem naslovu https://
wifi4eu.ec.europa.eu/#/home.

Prikaz lokacij dostopnih točk projekta WiFi4EU
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Reka Soča, obmejna lega in neokrnjeno
podeželje – naš potencial za zeleni razvoj
Andreja Nanut

Občina, ki povezuje!
Občino Kanal ob Soči opredeljujejo reka
Soča, njena obmejna lega ter neokrnjeno podeželje. Usmerjenost občine je v zeleni razvoj,
tako na področju turizma kot tudi kmetijstva
in gospodarstva. Vizija se mora usmerjati
predvsem v povezovanje občanov, s čimer
bodo doseženi sinergijski razvojni učinki in
spodbujen potencial predvsem na področju
»zelenega« malega podjetništva in turizma,
kjer ima občina največ neizkoriščenih potencialov. »Reka Soča, obmejna lega in neokrnjeno podeželje – naš potencial za zeleni razvoj. Občina, ki povezuje!« To je vizija Občine Kanal ob Soči, ki si prizadeva doseči cilje
iz sprejete Strategije razvoja Občine Kanal ob
Soči za obdobje 2022–2030.
Po izvedenih delavnicah z občani po posameznih krajevnih skupnostih, delavnici z gospodarskimi subjekti, mladimi ter institucijami s
področja družbenih dejavnosti smo opredelili
vse prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, s katerimi se spoprijemamo v občini.
Izdelana je bila analiza stanja Občine Kanal
ob Soči. Z namenom upoštevanja mnenja vseh
občanov pri določanju razvojnih prioritet smo
na vsako gospodinjstvo v občini poslali vprašalnik o zadovoljstvu občanov z obstoječim
stanjem v občini ter prejete vprašalnike skrbno analizirali in jih v čim večji meri upoštevali
pri pripravi strategije. S pripravo strategije smo
sledili načelu aktivnega vključevanja občanov
v proces njene priprave ter načelu učinkovite dvosmerne komunikacije oziroma dialoga med različnimi deležniki in posamezniki.
Osnutek strategije je bil pred obravnavo na
občinskem svetu objavljen na spletni strani
občine z namenom podaje zadnjih morebitnih
pripomb občanov na dokument. Po obravnavi
strategije na vseh občinskih odborih (odbor
za okolje, prostor in varstvo okolja, odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe) je strategijo obravnaval

občinski svet, ki je na svoji 25. redni seji 16.
junija 2022 strategijo potrdil.
V nadaljevanju so podani izsledki strategije,
sicer pa je dokument dostopen na spletni strani občine. Strategija razvoja občine je usklajena z občinskimi, regionalnimi, državnimi in
EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami,
politikami in programi ter uresničuje javni
interes na področju občinskega razvoja.

Opredeljeni so bili naslednji
strateški razvojni cilji:

na razvoj in nadgradnjo turistične infrastrukture ter na razvoj razlikovalnih turističnih
proizvodov.

3. Zelena občina s ciljem večje usmer-

jenosti v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije ter v enakomeren razvoj podeželja. Prioriteta se nanaša na spodbujanje
uporabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, na spodbujanje razvoja
podeželja, krožnega gospodarstva in pospeševanja samooskrbe in na urejanje komunalne
infrastrukture.

• izboljšati kakovost bivanja občanov;
• krepiti podjetnost in konkurenčnost lokalnega gospodarstva in turizma;
• spodbujati zeleni prehod, vključno s krožnim gospodarstvom in samooskrbo;
• urejati javno infrastrukturo s poudarkom
na spodbujanju trajnostne mobilnosti.
Skladno s strateškimi cilji pa so bile oblikovane štiri ključne prioritete in v okviru teh
pripadajoči ukrepi z dejavnostmi. Razvojne
prioritete so naslednje:

1. Občina za ljudi s ciljem zagotavljati
kakovost življenja vsem občanom. Prioriteta
se nanaša na spodbude za mlade in družine,
na razvoj storitev za starejšo populacijo, na
vlaganja v zdravje in izobraževanje občanov,
na spodbujanje prostočasnih dejavnosti, na
dostopnost stanovanj in hiš, vključno z urejanjem naselij, ter na urejanje infrastrukture na
področju družbenih dejavnosti.
2. Pametna in podjetna občina

s ciljem zagotavljati kakovostna delovna mesta,
spodbujati podjetnost in industrijsko preobrazbo ter razvijati turizem. Prioriteta se nanaša na urejanje poslovne infrastrukture, na
uvajanje novih zelenih tehnologij in industrijsko preobrazbo, na spodbujanje podjetnosti,
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4. Povezana občina s ciljem ureja-

ti prometno infrastrukturo s poudarkom na
razvoju trajnostne mobilnosti in digitalizacije. Prioriteta se nanaša na urejanje prometne infrastrukture, na spodbujanje trajnostne
mobilnosti in na zagotavljanje pokritosti z
optičnim omrežjem za vse občane, vključno
z digitalizacijo storitev.
Strategija Občine Kanal ob Soči za obdobje
2022–2030 odgovarja na razvojna vprašanja, kakšno občino si občani želijo oziroma
v kakšni občini želijo živeti v prihodnosti.
Z zavedanjem, da strategija ni mozaik želja,
temveč so to konkretni in uresničljivi projekti
z jasno zastavljenimi cilji, so v strategiji vključeni samo realno izvedljivi projekti. Sicer pa
je strategija živ dokument, ki se bo prilagajal
spremembam in potrebam občanov, tudi v
skladu s finančnimi zmožnostmi občine in
predvidenimi možnostmi prijav na državne
in evropske javne razpise. Vsekakor pa smo
na dobri poti, saj le kdor ve, kaj hoče, bo to
tudi dosegel, če bo le dovolj dolgo vztrajal!

OBČINSKA UPRAVA

Nakup novega avtomobila za
Pomoč na domu
Klara Golja, foto: Občina Kanal ob Soči

Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar
se zaradi bolezni ali drugih težav, povezanih s starostjo, ne morejo več v celoti oskrbovati ali
negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo na
domu se nadomesti potreba po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da
lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Županja Tina Gerbec je v mesecu oktobru oskrbovalkam pomoči na domu slovesno predala v
uporabo novo vozilo. Storitev pomoč na domu
izvaja za Občino Kanal ob Soči Dom upokojencev Nova Gorica. Občina je v letu 2022 za storitev pomoči na domu namenila 100.300 evrov,
za vozilo pa še dodatnih 16.800 evrov.
Storitev mesečno izvaja skupno pet izvajalk
neposredne oskrbe v rednem delovnem razmerju. Pomoč na domu se izvaja sedem dni v
tednu med delavniki, na nedeljo in med prazniki. V letu 2021 so oskrbeli v povprečju 55
uporabnikov.
Storitev pomoč na domu lahko obsega naslednje vrste pomoči:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
(pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri
umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
• gospodinjska pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava
enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in
osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
(vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,
s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, obveščanje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo) (GOV.SI 2022).

Predaja ključev: oskrbovalca pomoči na domu Mojca Šabeder in Dejan Žabar, županja Tina Gerbec,
viš. ref. za družbene zadeve Klara Golja

Ekonomska cena socialnovarstvene storitve
pomoč družini na domu (za leto 2022) znaša
23,86 EUR/uro.

Za informacije se lahko občani obrnejo na

S strani občine subvencionirana cena za uporabnika pa znaša:

CENTER ZA POMOČ NA DOMU,
Trg Jožeta Srebrniča 6,
5250 Solkan.

• od ponedeljka do sobote:
5,00 EUR za uro storitve
(med 7.00 in 16.00);

Telefonska številka: 05 335 3300
Mobilna telefonska številka.: 031 662 025
E-naslov: cpd.ng@dung.si

• nedelja: 7,00 EUR za uro storitve
(med 7.00 in 16.00);
• prazniki: 7,50 EUR za uro storitve
(med 7.00 in 16.00).
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Občina obiskala Dom upokojencev Gradišče
Klara Golja, foto: Dom upokojencev Gradišče

Občina Kanal ob Soči je v juniju obiskala svoje krajane, ki prebivajo v Domu upokojencev
Gradišče. Gospa Ida Jakopič iz Avč, ki je je praznovala 101. rojstni dan, je pripravila posebno

slovesnost ob torti in harmoniki, na katere vižo
je tudi zaplesala. Ob tej častitljivi obletnici sta
ji čestitala podžupan Občine Kanal ob Soči
Marko Bucik in sodelavka za družbene zade-

ve Klara Golja. Obenem sta obiskala tudi vse
druge oskrbovance, krajane občine, ki prebivajo v domu. Obiska so bili zelo veseli. Skupaj so
obudili prenekateri spomin iz domačih krajev.
Vse najboljše in še na mnoga leta vsem!

Dnevni in medgeneracijski center Hiša dobre
volje v Desklah je ponovno odprla vrata
Klara Golja, foto: Dom upokojencev Nova Gorica

Demografska slika v Občini Kanal ob Soči
kot tudi drugod kaže, da se število starejšega
prebivalstva povečuje. Zato je nujno in
potrebno sprejeti pristope, ki bi starejšim
ljudem olajšali življenje in izboljšali kakovost
bivanja. V Desklah je občina zgradila in
opremila dnevni in medgeneracijski center
za starejše Hišo dobre volje ter ga konec leta
2018 dala v upravljanje Domu upokojencev
Nova Gorica. Hiša je ravno zaživela, ko je
morala zaradi epidemije začasno zapreti
svoja vrata. Uporabniki so v tem času poiskali
druge možnosti pomoči.
Cilj občine je, da ostane Hiša dobre volje
v delovanju. S 1. julijem je začela ponovno
obratovati. Ker v Hiši še ni veliko uporabnikov,
stroški pa so večji in jih Dom upokojencev
sam ne more pokriti, se je občina odločila, da
finančno (približno 20.000,00 EUR) podpre
dom upokojencev, za čas enega leta, dokler
hiša ne bo ponovno zaživela.
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Hiša dobre volje Deskle je odprta vsak delavnik med 7.00 in 17.00.
Trenutna cena storitev: oskrba I: 1,84 €/h, oskrba II: 2,29 €/h.
Ob prisotnosti šest ur ali več je kosilo brezplačno.
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neformalni

Skupina za samopomoč
za neformalne oskrbovalce

DRUŽINSKI
OSKRBOVALCI
Družinski in drugi neformalni oskrbovalci smo vsi, ki nekaj ur tedensko ali
dnevno skrbimo za svojega bolnega, starostno onemoglega ali invalidnega
svojca – očeta, mamo, moža, ženo, taščo, tasta, babico, brata, sestro, dedka,
otroka, soseda ali prijatelja. V Sloveniji je to vsak peti do deseti državljan, v
Evropi nas je takih čez 44 milijonov. S svojim delom zagotavljamo kar 80%
oskrbe. Brez nas ne gre, a delo je velikokrat težko in potrebujemo pomoč.

Klara Golja
Poteka že sedmo leto, odkar v Občini Kanal
ob Soči deluje, v sodelovanju z Inštitutom
Antona Trstenjaka, Skupina za samopomoč
za neformalne oskrbovalce. Inštitut je v letu
2015 opravil usposabljanje za neformalne oskrbovalce v organizaciji občine, ki je usposabljanje tudi financirala.

mi. Zato potrebujejo ljudje, ki oskrbujejo, podporo, znanje in pomoč. V skupini je vsak oskrbovalec zagotovo najboljši primer prakse, ki jo
lahko deli z drugim oskrbovalcem, in na način
izmenjave izkušenj, spoznanj in občutenj pripomore k boljšemu zdravju in počutju, hkrati pa
pripomore k razrešitvi marsikatere situacije.

Družinski in drugi neformalni oskrbovalci smo vsi, ki nekaj ur tedensko ali dnevno skrbimo za svojega bolnega, starostno
onemoglega ali invalidnega svojca – očeta,
mamo, moža, ženo, taščo, tasta, babico, brata, sestro, dedka, otroka, soseda ali prijatelja. V Sloveniji je to vsak peti do deseti državljan, v Evropi nas je takih čez 44 milijonov. S
svojim delom zagotavljamo kar 80 % oskrbe.
Brez nas ne gre, a delo je velikokrat težko in
potrebujemo pomoč.

Namen in cilj skupine je iskati možnosti in
rešitve, kako pomagati in izboljšati življenjske
pogoje bolnih in onemoglih ljudi ter kako pomagati osebam, ki oskrbujejo, da ostanejo čile
in zdrave. Člani skupine so krasni ljudje, ki
so svoja mnenja in izkustva pripravljeni deliti
tudi z vsemi drugimi.

Skrb za oslabele starejše, bolne in onemogle
ljudi v velikem obsegu izvajajo neformalni oskrbovalci, to so svojci, ki skrbijo in pomagajo
pomoči potrebnim. Vendar pa so zahteve oskrbovanja izjemno zahtevne, lahko pripeljejo do
različnih obremenitev, vključno s telesnimi, psihološkimi, čustvenimi, socialnimi in finančni-

ČLANSTVO JE BREZPLAČNO!
Za prijavo v Slovensko združenje neformalnih oskrbovalcev nam pišite na elektronski
naslov ali nas pokličite po telefonu.
Več informacij na:
oskrbovalci@iat.si
064/299-599
Družinski oskrbovalci
www.inst-antonatrstenjaka.si
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novic, kako pomagati bližnjemu in se bolje
znajti v oskrbi, do obvestil o predavanjih in
izobraževanjih ter o dogajanju pri nas v Sloveniji in v Evropi. Članstvo je enostavno in
brezplačno. Pridružite se nam!
Razširimo glas!

6. oktobra je evropski dan neformalnih oskrbovalcev. Čestitke in zahvala vsem.

Hospickafe, objeti življenje
Klara Golja, foto: Občina Kanal ob Soči
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja (10.
oktobra) sta 13. oktobra Občina Kanal ob Soči
in Slovensko društvo Hospic v Medgeneracijskem centru v Hiši dobre volje v Desklah organizirala pogovorni večer o izgubah, minljivosti, radosti in ljubezni.
Življenje je nanizano iz mnogih situacij, ki nas
hote ali nehote dohitijo. Mnogo srečnih, lepih,
čudovitih trenutkov, ki nas obhajajo z radostjo,
pa tudi veliko trenutkov, ko nam je hudo, ko
nam je težko, ko težko najdemo pot naprej. Minevanje in žalovanje ob izgubah sta nekaj, kar
prej ali slej doleti vsakega človeka. Kako sprejeti minevanje in se spoprijeti z žalovanjem, pa

je proces, pri katerem si lahko pomagamo in ga
lažje sprejmemo, če ga poznamo.
Gostja pogovornega večera je bila Carmen L.
Oven. Spregovorila je o lastnih izkušnjah izgube, o spremljanju in poslavljanju od življenja,
občutkih in pomembnih odločitvah.
Občani se lahko, če se znajdejo v stiski (v času
žalovanja, v času hude bolezni), za pomoč obrnejo na Slovensko društvo Hospic:
Mobilni telefon: 051 391 318,
E-naslov: s.primorska@hospic.si.
Več o dogodku pišemo na strani 43.
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Na posvetu o razvoju podeželja predstavili idejo
koncepta »Pametnih vasi«
Suzana Colja Resnik
17. junija 2022 je v Kulturnem domu Deskle potekal Posvet o razvoju podeželja z osrednjim gostom –
evropskim poslancem Francem Bogovičem, sopredsednikom »Medskupine Evropskega parlamenta za
podeželska, gorska in oddaljena območja (RUMRA) in pametne vasi«. Sodelujoči so razpravljali o rešitvah,
ki jih ponuja koncept pametnih vasi za ohranjanje prebivalstva na podeželju in o financiranju projektov
v okviru evropskih skladov. Direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, mag. Almira Pirih, je
predstavila po principu pametnih vasi zasnovane projekte v KS Anhovo - Deskle.

Pametne vasi so nov koncept na področju politik EU, ki je nastal v želji
po krepitvi podeželja z uporabo digitalnih tehnologij in inovacij. Pri
tem gre za reševanje raznovrstnih
izzivov na podeželju v korist prebivalcev z različnimi ukrepi kmetijske
politike. Idejni soustvarjalec koncepta pametnih vasi je evropski poslanec Franc Bogovič, ki se je na povabilo Zavoda za zeleni razvoj Soške
doline udeležil junijskega posveta v
Desklah kot osrednji gost.
Bogovič je prisotne seznanil s prizadevanji EU za vzpostavitev privlačnega podeželja z namenom zaustavitve
izseljevanja prebivalstva s podeželja
v mesta ter predstavil ključne rešitve za odporno, zeleno in digitalno
Evropo. Pojasnil je, da je ravno kriza
v času covida-19 pokazala prednosti
življenja na podeželju, kot sta lokalna
samooskrba ter odpornost okolja z
zdravstvenega in duševnega vidika.
Istočasno pa je epidemična situacija pokazala pomanjkljivosti teh
območij, še zlasti slabšo pokritost s
sodobno širokopasovno povezavo,
infrastrukturo, dostopnostjo do storitev in dolgotrajno oskrbo starejših.
Poudaril je nekatere možne dejavnosti v sklopu pobude pametnih vasi, ki
se nanašajo na področja kmetijstva,
mobilnosti, gospodarstva, energije,
turizma, sociale, zdravja in okolja.
Predstavil je tudi financiranje projektov v okviru EU-skladov.
Rajko Leban, direktor energetske
agencije GOLEA, je zbrane ozavestil o možnostih vključevanja ener-

getskih skupnosti v koncept pametnih
vasi, ki lahko prispevajo k tehnološkemu
razvoju podeželja. Za cilje zmanjšanja
emisij CO2 v okolje in stroškov električne energije si prizadeva tudi Občina
Kanal ob Soči, saj ima v načrtu opremiti
stavbe v svoji lasti s sončnimi elektrarnami, v drugi fazi pa s pomočjo skupnosti
ali zadrug, o katerih je govoril Leban,
omogočiti cenejšo dobavo električne
energije tudi zainteresiranim gospodinjstvom iz lokalnega okolja.
Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra, ki je vodilni partner
Lokalne akcijske skupine LAS Dolina
Soče, je predstavil delovanje LAS ter se
osredotočil na možnosti vključevanja
projektov pametne vasi iz Občine Kanal ob Soči v strategijo lokalnega razvoja LAS Dolina Soča za obdobje 2023–
2027, v sklopu katere bodo predvidena
sredstva za razvoj podeželja.
Poslanec se je pred posvetom mudil na
Občini Kanal ob Soči. Županja Tina
Gerbec mu je predstavila dolgoročne
usmeritve občine, tudi na področju
zelenega prehoda, v okviru katerega
se bodo med drugim razvijale pametne vasi. V družbi predstavnikov uprave Salonita Anhovo, d. d., in podjetja
ECUBES, d. o. o., se je v Anhovem
seznanil z oblikovanjem čezmejnega
vodikovega ekosistema Severni Jadran,
ki so ga podprli različni gospodarski
partnerji ter vlade Slovenije, Hrvaške
in italijanske dežele Furlanije - Julijske
krajine. Svoj obisk je sklenil v Športnem
parku Ložice, kjer je zasnovanih največ
projektov po principu pametnih vasi na
območju KS Anhovo - Deskle.
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Evropski poslanec Franc Bogovič se je pred posvetom mudil na
Občini Kanal ob Soči. Županja Tina Gerbec mu je predstavila
dolgoročne usmeritve občine, direktorica Zavoda za zeleni
razvoj Soške doline, mag. Almira Pirih, pa izhodišča za zeleno
preobrazbo občine. Zavod in druge nosilce zasnovanih projektov
pametne vasi v Občini Kanal ob Soči čaka v nadaljevanju
priprava potrebne dokumentacije, ki bo osnova za prijavo na
razpise v finančnem obdobju 2023–2027.

Rajko Leban, direktor GOLEA, Franc Bogovič, evropski poslanec,
ter Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra in
vodilni partner LAS Dolina Soče

GOSPODARSKI UTRIP

Skupnosti obnovljivih virov energije v
Občini Kanal ob Soči kot priložnost za
doseganje energetske učinkovitosti
Suzana Colja Resnik
V mesecu oktobru 2022 so po krajevnih skupnostih Občine Kanal ob Soči potekale delavnice na temo upravljanja
z energijo in prehoda na obnovljive vire energije. Strokovnjaki z Instituta Jožef Stefan in Goriške lokalne
energetske agencije (GOLEA) so predstavili možnosti skupnostne samooskrbe prek gradnje skupnostnih sončnih
elektrarn in proizvodnje sekancev lesne biomase. Predstavniki podjetja Ecubes, d. o. o., pa so pokazali možnosti,
ki jih za zagotavljanje zanesljive in cenovno dostopne energije omogočajo hranilniki energije na osnovi vodika.

Občina Kanal ob Soči je lansko pomlad sprejela odločitev, da na strehe stavb v svoji lasti
namesti sončne elektrarne, ki bodo prinesle
prihranke pri stroških električne energije in
zmanjšanje vplivov CO2 v okolje. V energetsko zgodbo pa želi vključiti tudi zainteresirana gospodinjstva prek vzpostavljanja
skupnosti ali zadrug ter tudi njim na ta način
pomagati pri nižanju stroškov za energente.
Na delavnicah so sodelovali strokovnjaki z
Instituta Jožef Stefan – Center za energetsko
učinkovitost iz Ljubljane, ki v okviru EU projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ozaveščajo
in izobražujejo različne deležnike na področju trajnostne gradnje in učinkovite rabe
energije. V okviru Študije različnih možnosti
energetske izrabe obnovljivih virov energije
(OVE) na območju Občine Kanal ob Soči
pa so predstavniki GOLEA navedli možne
projekte OVE za posamezna območja občine. Delavnicam se je pridružila županja Tina

Niz delavnic po vseh krajevnih skupnostih Občine Kanal ob Soči na temo upravljanja z energijo
in prehoda na obnovljive vire energije se je začel za krajane KS Kambreško v Domu Mihaela
Gabrijelčiča Srednje.

Gerbec, ki je poudarila načrte in konkretne
dejavnosti Občine Kanal ob Soči na področju zelenega prehoda. Po tematskih srečanjih

bodo začrtani konkretni projekti OVE, ki jih
bo možno v prihodnje realizirati v dobrobit
občanov.
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Ob 70-letnici smrti rojaka Vinka Vodopivca
Adela Jerončič

»Iz živih vrelcev tople domačije zajemal mojster je slovenske melodije«
Zgornje besede so napisane na spominski plošči rojstne hiše slovenskega skladatelja Vinka
Vodopivca, rojenega v Ročinju, 16. januarja
1878, očetu Vincencu, učitelju in organistu v

Ročinju, in materi Antoniji, roj. Makarovič.
Vinko Vodopivec je bil duhovnik in skladatelj. Njegov glasbeni opus obsega vokalna in
instrumentalna dela. Bogoslužju namenjene
so številne maše in druge cerkvene skladbe,
med katerimi najdemo tudi pesmi, ki jih je
posvetil prav ročinjskim pevcem.
Med številnimi pesmimi so daleč najbolj
znane njegove »Žabe«, pa tudi »Na poljani«,
»Mojo srčno kri škropite«, »Pobratimija«,
»Jaz bi rad rudečih rož« … Zanimivo je, da se
je pod svoja dela podpisoval s psevdonimom
Ambrozij Sraka.
Kot duhovnik je Vodopivec najdlje župnikoval
v Kromberku, kjer je 29. julija 1952 sklenil svojo življenjsko pot. Tu je tudi pokopan. K zadnjemu počitku ga je pospremila množica ljudi,
v slovo mu je zapelo kar 18 pevskih zborov.

Leto po Vodopivčevi smrti je na pobudo
Antona Nanuta nastal Primorski akademski
pevski zbor »Vinko Vodopivec«, v katerem še
vedno prepevajo primorski študenti. Njihov
prvi vodja je bil prav Anton Nanut.
Na spominski plošči, ki so jo leta 1968 postavili Ročinjci, Primorski akademski zbor
»Vinko Vodopivec« in Klub starih goriških
študentov, bo morda nekoč napis zbledel, ne
bo pa utihnila Vodopivčeva pesem, kajti kot
pravi Anton Aškerc v Čaši nesmrtnosti:
»Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje,
s pitjem njenim bode se napajal.
V delih svojih sam boš živel večno.«
Počivajte v miru, rojak Vinko, in hvala vam!

Nepozabni zaklad
Mirela Maver
Toplega poletnega jutra, bilo je kmalu po drugi
svetovni vojni, sončni žarki prebudijo Malči iz
sanj. Vznemirjena je bila, sanjala je o pokojnem možu, a vseeno vstala in se posvetila družinskim obveznostim in kmečkim opravilom.
Otrokom je pripravila zajtrk, nato je odšla k
živini. Očistila je hlev, pomolzla krave, otroka
sta peljala krave v zdenc. Malči se je pomudila
v skednju. Še vedno so ji rojile po glavi jutranje sanje. »Nič ni rekel, samo nemo je stal sredi
njive« je modrovala sama s seboj.
Proti poldnevu se Malči odpravi po krompir v
njivo. Bila je dobra letina. Z motiko je odkrivala
gomolje in jih polagala v košaro. Pri Marijacelu
je zazvonil poldan. Malči si je rekla: »Še enkrat
zamahnem z motiko, potem bom molila«.
Krepko je zajela zemljo. Pod motiko je zaškrtalo. Med krompirjevimi gomolji je zagledala
zaprto steklenico. Vzela jo je zemlji, jo dvignila
k sebi in v njej zagledala denar.

Takrat se je spomnila jutranjih sanj. Prav na
tem mestu, kjer je v trenutku poldneva stala
Malči s steklenico v rokah, je v sanjah stal njen
mož.
Prepoznala je sporočilo sanj. Med vojno je mož
prodal kravo. Malči ni vedela, kam je dal denar, saj je moža prehitela kruta usoda vojne. Z
obema rokama je objela steklenico, jo tiščala k
prsim in zmolila Angelovo češčenje.
Nepozaben zaklad ji je olajšal hudo pomanjkanje, ki je pretilo predvsem malim kmetijam na
podeželju. Malči je na stare dni rada pripovedovala zgodbice življenja svojim vnukom.
Na sliki je Pepa Tamažinova, Malčina dobra
prijateljica, pri žetvi ovsa. Prav v tej njivi je
Malči odkrila neprecenljiv možev skriti zaklad. Slika (olje na platno, 50 × 70 cm, avtorica
Mirela Maver po fotografiji iz knjige »Modrina
nad Maricelom«; Franc Goljevšček) je trenutno razstavljena v »stari mesnici« v Kanalu.
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Pepa Tamažinova na njivi nepozabnega zaklada
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Domači pihalni orkester
na gostovanju v Franciji
Veronika Koncut
Pihalni orkester Salonit Anhovo se je odzval povabilu Občine Kanal ob Soči in med 18. in 21. avgustom
sodeloval pri obisku občine Saint Pons v francoskih Alpah. Po dvanajstih urah vožnje smo prišli do
čudovite lokacije, obdane z visokimi vrhovi, ki se pozimi spremenijo v smučišča, poleti pa so tam
speljane pohodniške in kolesarske poti.
Štirje dnevi so bili prepleteni s skupnimi vajami
s pihalnim orkestrom Musc Ubaye, prezentacijo in degustacijo različnih likerjev v destilarni
Lachanenche in obiskom zadružne hiše Maison des Produits de Pays, kjer smo poizkusili
lokalne izdelke. Najmlajši člani orkestra pa so
se izmed vseh novih izkušenj najbolj razveselili
sankanja na smučišču Pra-Loup. Za orkester
je bil vrhunec gostovanja sobotni koncert, ki
se je odvijal pred več kot 200-glavo množico,
kjer je orkester požel bučen aplavz, še posebej
ob izvedbi domačih koračnic. Francoski kolegi
so nas prijetno presenetili tudi z izvedbo slovenske himne, kjer se je orkestru pridružil tudi
lokalni pevski zbor Musc.
Med 36 člani orkestra je bilo kar nekaj mladih godbenikov, ki so se orkestru pridružili v
zadnjih dveh letih. Ti so z orkestrom prvič sodelovali na mednarodnem gostovanju. Skupaj
so povzeli naslednje vtise:
»Avgusta smo odšli v kraj Barcelonnette, potovali smo 12 ur, pot pa smo si krajšali z raznimi
družabnimi igrami. Na gostovanju smo se družili med sabo, imeli smo se zelo lepo.«

Domači pihalni orkester je v zadnjih letih pridobil veliko mladine.

»V orkestru igram že eno leto, tam igram
skupaj s prijatelji in z njimi tudi poklepetam.
Zmeraj se tudi kaj posmejimo in tudi pojemo.
Veliko potujemo, saj imamo veliko nastopov,

na katerih zmeraj odigramo odlično. V njem
želim sodelovati z velikim veseljem še naprej.«
»Bilo mi je zelo fajn. Uživam v družbi sovrstnikov in starejših godbenikov.«
»Letos sem z orkestrom šel prvič na mednarodno gostovanje in bilo mi je všeč, ker smo se
imeli lepo.«
»Na gostovanju smo se imeli fajn. Zvečer smo
igrali karte in namizni tenis. Koncert je uspel,
saj so nam domačini močno zaploskali.«
Ob tej priložnosti bi člani orkestra v svoje
vrste povabili vse godbenike, mlade in manj
mlade, ki bi radi bili del naše zgodbe. Pridružite se nam pri druženju in odkrivanju novih
melodij, ki jim s skupnimi močmi vdahnemo
življenje. Z vajami začnemo septembra, ob
torkih in petkih, ob osmih zvečer.
Hvala domači Občini Kanal ob Soči za zaupanje in povabilo k sodelovanju. Upamo, da bo
takšnih sodelovanj še več.

Pihalni orkester Salonit Anhovo skupaj z orkestrom Musc Ubaye

Godbeniški pozdrav!
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Deset let kanalskih tahmašnih gvantov
Darja Rijavec
Vedno bolj se kalski folklorniki zavedamo pomena besed vodilnega etnologa na področju oblačilne kulture
in nedvomno najboljšega poznavalca kostumiranja folklornih skupin na Slovenskem dr. Bojana Knifica,
strokovnega svetovalca tudi pri izdelavi naših folklornih kostumov: … Večkrat kot boste gvante oblekli, v
njih nastopili in se v njih prepotili, bolj bodo postajali žlahtni, samo plešite, plešite ...
In smo odplesali po Sloveniji in tudi v sosednje evropske države, občudovani v oblačilih, ki
so veliko več kot folklorni kostumi, so obleke z
zgodbami, ki jih je po naših vaseh pisalo življenje v času pred prvo vojno. Edinstveni in vedno
bolj cenjeni kalski »tahmašni gvanti« so bili izdelani natančno po raziskavi z dodano ljubeznijo do lepega oblikovalke Elze Pavšič, danes
tudi častne članice Folklorne skupine Kal nad
Kanalom. Z vsem spoštovanjem do naših prednikov smo folklorniki v desetletju »tahmašne
gvante« oblekli že krepko več kot stokrat.
In v kalskih »tahmašnih gvantih« smo plesali
tudi letos. Z veseljem smo se odzvali povabilu
TD Nova Gorica in prihod pomladi praznovali s plesom na Gregorjevem smenju. Nastopili
smo na festivalu Dan JSKD, Dober dan in se
poklonili poletju na prazniku slovenske ljubiteljske kulture v Arboretumu Volčji Potok,
kjer je pod pokroviteljstvom predsednika re-

tamkajšnji fontani odvijal folklorni večer.
Zadnji vikend v avgustu smo sodelovali na
55. Parati folkloristci internacionale v italijanski Gorici in se veselili kulturnega dogajanja, ki ne pozna meja in je vedno nekaj
lepega. Je tradicija in ples, je glasba, pesem,
zgodba, nasmeh, spoštovanje, druženje …
Skupaj z otroki iz vrtca in kalske POŠ smo
na prvo septembrsko nedeljo sooblikovali
kulturni program doma v Kalu in plesali na
našem krajevnem prazniku, angelski nedelji,
kjer smo se pred desetimi leti v kalskih »tahmašnih gvantih« tudi prvič zavrteli.
Od 9. do 11. septembra smo na tridnevnem
festivalskem dogajanju »Slovenija v Slavoniji« s »kalskim berjarjem« navdušili na osrednjem odru Vinkovačkih jeseni. Skupaj s 450
Slovenkami in Slovenci iz 20 različnih kulturnih društev Slovenije smo z glasbo, pesemijo

V predsedniški palači ... Foto: Nebojša Teljić / STA

nih več kot 2500 mladih negovalcev hrvaške
tradicijske kulture. Domov smo se vračali
razposajeni in očarani nad gostoljubno Slavonijo, zibelko hrasta in vinogradov, kruha in
vina, kulena in rakije ter bogate zgodovine in
kulturne dediščine mest Vinkovci, Vukovar
in Ilok, sredi ravnice obkroženih z mogočnima rekama Donavo in Savo.

Ples v predsedniški palači. Foto: Nebojša Teljić / STA

Foto: Ljubica Milost

publike Boruta Pahorja in pod sloganom »Kjer
dobrih ljudi kar mrgoli« 18. junija potekala
tudi vseslovenska humanitarna akcija zbiranja
sredstev za otroke, obolele za rakom.

Mozaik kulturnih dogodkov, ki so nas družili,
je bogat. Tako za našo folklorno dejavnost kot
tudi za širšo skupnost pa postane neprecenljiv, ko mu sredi barvite jeseni dodamo žlahtni
kamenček gostovanja v Predsedniški palači.
Veličastna stavba sredi Ljubljane je bila že v
zasnovi namenjena predstavnikom državne
oblasti, kjer je do leta 1918 sedela vladavina av-

Delček kalskega plesnega izročila smo sredi
avgusta predstavili na Tminskem poletju,
kjer se je v organizaciji JSKD OI Tolmin ob

in plesom ter navadami in običaji predstavljali
slovensko kulturo na festivalu, ki se je odvijal
pod okriljem organizacije Slovenija v (Si.in)
in je uvrščen v uradni program ene največjih kulturnih manifestacij v tem delu Evrope.
Uživali smo v pestrosti slavonskega sejma domače in umetne obrti in z zanimanjem sledili
ogledu svečanega mimohoda v noše obleče-
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stro-ogrske dežele Kranjske, nato so bili v njej
narodna vlada in ljubljanski župani. Po drugi
svetovni vojni sta tam delovala izvršni svet slovenske skupščine in ustavno sodišče. Po letu
1975 se je v stavbo naselilo slovensko predsedstvo, od leta 1993 pa v Predsedniški palači domujeta predsednik Republike Slovenije, njegov
urad in Generalni sekretariat slovenske vlade.
In tja smo 15. septembra iskreno veseli skupaj z županjo naše Občine Kanal ob Soči Tino
Gerbec ponesli delček izročila naših krajev ter
sooblikovali kulturni program na 75. spominski slovesnosti ob vrnitvi Primorske matični domovini. Bilo je veličastno, ko je v veliki
kristalni dvorani palače, polni obiskovalcev z
vseh koncev naše dežele, zadonela slovenska
himna in v nas prebudila globoke občutke

domoljubja, ki so se še stopnjevali ob pozdravnem nagovoru županje ter slovesnem govoru
predsednika republike Boruta Pahorja. Ob državnem prazniku sta oba govornika z najboljšimi željami za skupno in varno prihodnost
čestitala vsem Slovenkam in Slovencem in še
prav posebej Primorcem ter poudarila pomen
medsebojnega spoštovanja in tudi sprejemanja
različnosti. Ko se je polegel aplavz, namenjen
govornikoma, smo ob spremljavi viž godcev
Nikoli mlajši v kalskih »tahmašnih gvantih«
ponosni z vriskom stopili na rdečo preprogo in zaplesali stare plese iz naših krajev ter z
našo preprosto podeželsko vedrino tudi s fantovskim plesom zvezdo na obraz predsednika
republike in vseh prisotnih priklicali široke
nasmehe odobravanja in sprejemanja ljudskega izročila. Slovesnost se je zaključila s primor-

sko himno, ki je veličastno odmevala iz ust Vokalne skupine Slavna in je v naših srcih oživela
spomin na naše stare, prastare mame in očete,
na ljudi, ki so izkusili begunstvo, pomanjkanje,
lakoto, bedo in trpljenje prve svetovne vojne
ter povojni čas fašizma in zatiranja slovenstva.
Vstala primorska nas je nagovorila tudi k zavedanju današnje lepote bivanja na prelepi Banjški planoti, v Občini Kanal, ob naši smaragdni
reki Soči, v svobodni državi Sloveniji.
Sledila sta ogled prostorov palače in sprejem v
ovalni pisarni, kjer smo s predsednikom vseh
Slovencev sproščeno poklepetali, se z njim
rokovali, mu izročili »kabrco«, protokolarno
darilo Občine Kanal ob Soči, ter medene pridelke iz kalskega čebeljega panja, z mislijo na
simboliko naše skupnosti.

Predstavitev knjige
o Valentinu Staniču: Blagoslov gora
Katja Žagar, predsednica Planinskega društva Valentin Stanič Kanal

Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal
je bilo ustanovljeno leta 1979, z mislimi pri
neponovljivem Valentinu Staniču. Kanalski
planinci smo z njegovim imenom društvu
želeli vtisniti in obujati spomin na osebnost,
ki ni pustila pečat samo v vseh nas, ampak je
za vedno spremenila svet. Njegovo življenje,
vera, delo, ponos, ljubezen do gora, ljudi, živali, rastlin, njegovo nadvse socialno, humano bitje odmeva in bo odmevalo. Lahko nam
je za vzgled, za danes in za vedno.
In vse to je neutrudni in raziskovalni pisatelj,
pesnik Ivan Sivec zlil v novo kljigo o slovenskih
narodnih buditeljih, tokrat o Valentinu Staniču. Opisnim okruškom v knjigi je lepo slediti,
zanimivih prigod in zgodb ne zmanjka.
Valentin Stanič bi bil ponosen in še kako bi
se ob hudomušnih opisih v knjigi prešerno
nasmejal, kajti bil je velik šaljivec, rad je imel
življenje.
Nadel ji je čudovito ime Blagoslov gora.
Odlični predstavitvi nove knjige smo prisluhnili v soboto, 24. septembra 2022, v Ročinju, v
Domu Valentina Staniča. Predstavitev knjige
je bila dobro obiskana, za lepo izpeljano or-

ganizacijo predstavitve so poskbeli v Krajevni
skupnosti Ročinj - Doblar, program pa sta popestrila še harmonikarja Osnovne šole Kanal,
Petra Pičulin in Anej Petrevčič.
Vsa ta zgodba, od obiska Ivana Sivca v Občini
Kanal ob Soči pa do predstavitve knjige, se je
pravzaprav začela tistega dne, ko nas je Ivan Sivec poklical in izrazil željo, da nas obišče ter da
si skupaj z nami ogleda kraje, kjer se je Valentin Stanič rodil, živel, obiskoval šolo, služboval,
ustvarjal, planinaril in še veliko drugega.

Njegovega obiska, kot tudi dejstva, da bo
ponovno, z novo knjigo, prebujen spomin
na človeka, ki si to resnično zasluži, smo bili
zelo veseli. Člani Planiskega društva Valentin
Stanič Kanal smo skupaj z Ivanom Sivcem in
njegovo soprogo preživeli čudovit dan.
Tudi naše društvo je ponosno in hvaležno še za
en kamenček v mozaiku nesmrtnosti in širše
prepoznavnosti našega Valentina Staniča. To je
velika dodana vrednost, njemu v čast.
Hvala vam, Ivan Sivec.
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Kogojevi dnevi 2022
Milica Zimic, predsednica Prosvetnega društva Soča Kanal, foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

V Kanalu je pravkar izzvenel letošnji mednarodni festival »Kogojevi dnevi« 2022. Poudarek letošnjega
festivala je bila predstavitev perspektivnih mladih poustvarjalcev Primorske na glasbenem področju.
Organizatorja festivala je s svojo prisotnostjo na odprtju počastil predsednik republike, g. Borut Pahor,
slavnostni govornik pa je bil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS, mag. Marko Rusjan.

Po dveletnem premoru se je prizorišče koncertov ponovno vrnilo v čudovit akustičen prostor kanalske župnijske cerkve, za kar se posebej
zahvaljujemo župniku Alešu Rupniku in Škofiji Koper. Tako lahko organizator zagotavlja
kakovostne arhivske posnetke koncertov, sicer
je to na prostem v Kanalu nemogoče.

Goloba, Marija Kogoja in drugih skladateljev. Poslušalci od vsepovsod so napolnili kanalsko cerkev Marijinega vnebovzetja in bili
zadovoljni s slišanim.

Že na uvodnem koncertu Komornega godalnega orkestra Cantabile se je predstavilo nekaj
mladih virtuozov, pod vodstvom dirigenta
Marjana Grdadolnika, prejemnika študentske
Prešernove nagrade in različnih mednarodnih
nagrad na področju vokalne in instrumentalne
glasbe. S Simfoniki RTV Slovenija je dirigent
Marjan Grdadolnik leta 2016 v organizaciji PD
»SOČA« na Sveti Gori krstno izvedel skladbo
skladatelja Avgusta Ipavca, domačina iz Ročinja, Barve zelenega smaragda.

Na koncertu 9. septembra se nam je predstavil Kaiser trio, ki ga sestavljajo violončelist
Peter Kaiser, violinistka Metka Udovč in violistka Katja Žekar. Violončelist Peter Kaiser
po mami izvira iz Gorenjega Polja. Po uspešno opravljeni diplomi je z odliko zaključil še
magistrski študij. Koncertira v več komornih
zasedbah in sodeluje z različnimi mednarodnimi glasbeniki. Nastopa tudi z izvajalci slovenske popularne glasbe: Aleksandrom Mežkom, Nino Pušlar, Zalo Smolnikar, Matjažem Vlašičem, Leonom Firštem, Giannijem
Rijavcem in drugimi. Je reden gost vidnejših
slovenskih ustanov in medijskih hiš.

Na koncertu v soboto, 3. septembra, so se
predstavili nadarjeni pevci Zbora tabora mladih pevcev Primorske 2022 z dirigenti Majo
Cilenšek, Barbaro Kovačič, Tomom Varlom
in Petro Grassi ob klavirski spremljavi Nike
Kovačič. Zapeli so pesmi Tineta Beca, Klare
Mlakar, Staneta Maliča, Tadeja Vidica, Janija

V petek, 16. septembra, sta se v Kanalu
predstavila mezzosopranistka Anja Zemljarič
in pianist, domačin Gašper Vuga iz Morskega. Poslušalci so bili navdušeni nad izvedenim programom, med katerim so bile tudi
tri pesmi Marija Kogoja, kateremu v čast in
poklon je namenjen festival Kogojevi dnevi.
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Sobota, 17. septembra, je bila rezervirana za
častnega gosta festivala Slovenski oktet. Vsi,
obiskovalci in pevci, smo bili veseli ponovne
vrnitve tega izvrstnega sestava v prostor kanalske cerkve, kjer je njihovo petje zazvenelo
popolnoma drugače kot zunaj, na Kontradi.
Kot običajno je umetniški vodja sestavil poseben vrhunski program za ta večer. Po slišanem poslušalci vemo, zakaj je Slovenski oktet
najboljši ambasador naše dežele po svetu. V
Kanalu bomo vedno počaščeni nad njihovo
prisotnostjo in nastopom na festivalu.
V petek, 23. septembra, je imel svoj recital virtuoz na klavirju Danijel Brecelj, ki je prispel v
Kanal iz Pariza in s koncertom navdušil občinstvo v polni kanalski cerkvi. Danijel je leta
2011 magistriral na Conservatoire National
Superieur de Musique et de Danse, kjer je študiral tudi kompozicijo. Tam je pridobil diplomo iz harmonije. Študij je nadaljeval na Univerzi Mozarteum v Salzburgu, ki ga je zaključil
z magisterijem iz solistične smeri. Leta 2016 je
pridobil diplomo specialističnega študija klavirja. Je dobitnik najvišjih nagrad na državnih
in mednarodnih tekmovanjih. Koncertira z
znanimi evropskimi orkestri in dirigenti.
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cije – Andreja Makorja, Tineta Beca, Mateja
Kastelica in Klare Mlakar. Zbor je leta 2015
zelo uspešno sodeloval na mednarodnem
tekmovanju v Talinu v Estoniji, leto za tem
pa osvojil veliko nagrado v Moskvi. Zbor sodeluje na zborovskih tekmovanjih po Evropi,
Indoneziji in Kitajski. Izdal je dve samostojni
zgoščenki.

Festivalsko dogajanje se je nadaljevalo s koncertom zbora Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane, ki ga vodi mednarodno prepoznani skladatelj in dirigent Ambrož Čopi iz
Bovca. Na spored je uvrstil novejša sakralna
dela slovenskih skladateljev mlajše genera-

V Kanalu smo letos cikel koncertov v okviru festivala zaključili s koncertom Godalnega
kvarteta bratov Feguš, ki letos slavi 30-letnico
delovanja in v katerem koncertira tudi umetniški vodja festivala, mag. Andrej Feguš.
Bratje Feguš so bili sprejeti na prestižno zasebno šolo v Fiesolah (Firence). Za študij so
prejeli štipendijo italijanskega predsednika
države. Izobraževanje so zaključili z magistrskim študijem komorne glasbe na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v
Gradcu in prejeli akademski naziv »magister
umetnosti«. Nastopajo po številnih evropskih
in svetovnih kulturnih prestolnicah in odrih
ter festivalih in snemajo za številne radijske in
televizijske postaje. So tudi prejemniki poseb-

nega priznanja – pečata mesta Maribor – in
Glazerjeve listine za ustvarjalnost na področju kulture.
V nedeljo, 9. oktobra, pa smo tradicionalno
zaključili letošnje Kogojeve dneve v Gorenjem Tarbiju – Lusseveri –, kjer so na tradicionalnem prazniku kostanja koncertirali
mladi glasbeniki Komornega orkestra Nova.
Publika je popolnoma napolnila cerkvico sv.
Ivana, kjer je z orkestrom nastopil solist na
harmoniki, Igor Zubin. Predstavil je nekaj
skladb A. Piazole. Obiskovalci smo tako imeli
prečudovit dan ob lepem vremenu in čudoviti
glasbi, pečenem kostanju ter ljubeznivem in
prisrčnem sprejemu svojih gostiteljev.
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Sejem in konferenca trajnostni
turizem v jadransko–jonski regiji
Nika Testen, TIC Kanal, foto: arhiv fundacije Pot miru
V italijanski pokrajini Marke, v mestu Ancona, sta potekala 16. septembra
2022 sejem in konferenca z naslovom Trajnostni turizem v jadransko–
jonski regiji. Dogodka so se udeležili predstavniki Fundacije Poti miru,
Občine Kanal ob Soči in Posoškega razvojnega centra.
Na sejmu so bili predstavljeni projekti in pobude iz držav jadransko-jonske
regije glede okoljsko ozaveščenih počitniških rešitev za zmanjšanje negativnega vpliva turizma na okolje in za povečanje pozitivnih učinkov turizma na podeželju in izven ustaljenih turističnih destinacij. Predstavniki iz
Slovenije so predstavili vizijo razvoja povezovanja partnerjev v Sloveniji in
evropskih državah z območij, kjer so potekale frontne linije v prvi svetovni
vojni z željo po vzpostavitvi enotne evropske Poti miru, ki bo temeljila na
trajnostnem kulturnem turizmu.
Govorniki na konferenci so analizirali trenutne izzive, s katerimi se turistični sektor spoprijema zaradi zdravstvene in podnebne krize, ter razmi-

Sejem Ancona

šljali o tem, kako te izzive spremeniti v priložnosti in prednosti za
okrevanje turistične panoge in lokalni razvoj trajnostnega turizma.
Hkrati je na tamkajšnji univerzi potekala poletna šola za študente iz
zgoraj omenjenih regij. Predstavniki iz Slovenije so sodelovali pri izboru najboljše ideje in podelitvi nagrad.

Festival obrti in
podjetništva
Nika Testen, foto: arhiv TIC Kanal
V Novi Gorici je 1. septembra 2022 v organizaciji novogoriške območne obrtno-podjetniške zbornice potekal Festival obrti in podjetništva, na
katerem se je letos predstavilo približno 80 lokalnih obrtnikov in podjetnikov. Namen festivala je promocija lokalnega gospodarstva, predstavitev
obrtniških in podjetniških dejavnosti ter promocija deficitarnih poklicev.
Gostinci, ponudniki hrane in pijače ter turistični delavci so pripravili pestro kulinarično ponudbo znotraj svojega festivala Okusi brez meja. Za
pester spremljevalni program so poskrbeli športna društva in plesni klubi.
Zaključek je tudi letos zaznamovala modna revija, ki jo je pripravila sekcija
tekstilcev in usnjarjev pri novogoriški obrtno-podjetniški zbornici.

Festival obrti in podjetništva

Na festivalu se je na svoji stojnici uspešno predstavil tudi Turističnoinformacijski center Kanal. Številnim obiskovalcem smo ponudili promocijski material naše občine in jih povabili, da obiščejo naše kraje,
bogate z naravno in kulturno dediščino.

Brezplačno vodenje po
Kanalu
Nika Testen, foto: arhiv Darturing
Turistična agencija Darturing je v soboto, 3. septembra 2022, v sodelovanju s TIC-om Kanal izvedla brezplačno vodenje po Kanalu. Obiskovalci
so se sprehodili po starem srednjeveškem jedru Kanala in spoznavali bogato kulturno dediščino kraja, obdanega z neokrnjeno naravo.
Brezplačno vodenje po Kanalu
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Festival pohodništva
Nika Testen, foto: Valter Reščič

Vsako leto v septembru poteka v organizaciji
zavoda Dolina Soče »Festival pohodništva«, ki
zajema organizirane pohode, primerne tako za
družine kot tudi za zahtevnejše ljubitelje gora.
Letošnji že 14. festival se je odvijal v znamenju odkrivanja kulturne dediščine, še posebej
izjemne dediščine soške fronte, ohranjene
na originalnih lokacijah, in lokalnih okusov.
Združeval je več kot 25 organiziranih pohodov z izkušenimi vodiči, štiri tematske večerne
programe, spremljevalne dogodke in ponudbo
festivalskih menijev v kobariških restavracijah.
V Občini Kanal ob Soči je v sklopu Festivala pohodništva Turistično društvo Korada
Deskle organiziralo pohod po Tematski poti

Festival pohodništva, tematska pot Deskle

Deskle. V festival je bil vključen tudi Pohod
po poteh starovercev, ki pa se je zaradi slabega
vremena prestavil na 29. oktober 2022.
V Gotski hiši v Kanalu smo lahko prisluhnili priznanemu slovenskemu alpinistu Silvu
Karu. Popeljal nas je v svet patagonskih vihar-

jev, višav Himalaje, grenlandskih obzorij in
prekrasnih Julijskih Alp. Predstavil je trende
vrhunskega alpinizma in plezalstva in avtobiografsko knjigo Alpinist – »zgodbo o borcu, ki
je z druge strani prinesel nekaj dragocenega«.

Slovenija kvačka
Nika Testen, foto: arhiv Občine Kanal ob Soči
Slovenija kvačka je projekt, v sklopu katerega
je 212 kvačkaric in kvačkarjev iz vse Slovenije
ustvarilo vseh 212 občinskih grbov slovenskih
občin. Pobudnica projekta je bila Jadranka
Smijić iz slovenjgraške občine, ki je želela na
ta način povezati in podpreti vse, ki v Sloveniji
ohranjajo to slovensko tradicijo, in ozaveščati o
pozitivnih in terapevtskih učinkih tega ročnega

dela. Projekt je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije g.
Boruta Pahorja, k sodelovanju je bilo povabljeno tudi društvo Heraldica Slovenica.
V zahvalo za finančno podporo so skvačkane
grbe prejele vse slovenske občine. Grb Občine
Kanal ob Soči je ustvarila Valerija Božič iz Idrije

in ga 23. septembra 2022 predala županji Tini
Gerbec. Ob tem je povedala, da se je za prostovoljno kvačkanje grba prijavila, ker rada kvačka
že od otroških let. Kvačkanje grba, za katerega
je porabila več sto ur, ji je zaradi nove tehnike
kvačkanja predstavljalo pravi izziv. Veseli jo, da
grb krasi steno na Občini Kanal ob Soči, in se
zahvaljuje za sprejem na občini.

Slovenija kvačka
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Festival Kontrada
Nika Testen, TIC Kanal, foto: Damijan Simčič
Začetki Festivala Kontrada segajo v leto 1996, ko je Klub kanalske mladine
začel to prireditev. V začetkih je festival vključeval več umetnostnih zvrsti, kasneje pa se je osredotočil predvsem na glasbo. Festival se je ves čas odvijal na
prijetnem trgu Kontrada v srednjeveškem središču Kanala. Letos smo festival
po nekaj letih zatišja obudili. V sklopu letošnjega Festivala Kontrada so na trgu
potekali trije koncerti. Kot prva je nastopila skupina Dan D z akustičnim projektom Tiho. Naslednji koncert, ki je še bolj napolnil trg, je bil koncert Slavka
Ivančiča s skupino. Obiskovalce je navdušil z zimzelenimi hiti, kot so Kar je res,
je res, Sem takšen, ker sem živ, Ne bom pozabil na stare čase, Solinar, Mi ljudje
smo kot morje ... Festival Kontrada pa se je zaključil s koncertom istrskega trubadurja Rudija Bučarja in njegovim triom.

Koncert Rudija Bučarja

Kolesarska dirka po sloveniji
Nika Testen, foto: Damijan Simčič
Tudi letos je skozi Občino Kanal ob Soči potekala Kolesarska dirka po Sloveniji. Kolesarji so v našo občino prišli v prvi etapi dirke, v sredo, 15. junija 2022.
Trasa skozi Občino Kanal ob Soči je potekala od Plav mimo Deskel, Kanala in
proti Ročinju. Celotno traso je kolesarje spodbujalo lepo število navijačev, ki
so še posebej navijali za naša šampiona, Mateja Mohoriča in Tadeja Pogačarja,
letošnjega zmagovalca Kolesarske dirke po Sloveniji.
Kolesarska dirka po Sloveniji

Obisk britanskega pisatelja
Nicka Hunta
Nika Testen, foto: arhiv Kristine Janežič
Občino Kanal ob Soči je sredi septembra 2022 obiskal britanski pisatelj Nick
Hunt. Pri nas se je ustavil v sklopu svojega pohoda po pohodniški poti Pot miru
od Alp do Jadrana. Nick Hunt je med 8. in 19. septembrom 2022 prehodil vse
etape na trasi Pot miru in o sami poti napisal prispevek za revijo Travel Magazine
in predstavil Pot miru na radiu BBC.
Nick Hunt je pri nas zaključil peto etapo Poti miru med Tolminom in Kambreškim.
Na Kambreškem ga je prijazno sprejela Jožica Strgar in ga pogostila z odličnimi
domačimi jedmi ter mu razkazala svojo muzejsko zbirko. S Kambreškega je pot
nadaljeval do Vrtač, kjer je prespal v počitniški hiši Skedenj. Tu ga je pogostila
lastnica Danijela Bavčar. Od tu pa je svojo pot nadaljeval po etapi Poti miru do
Brd in dalje do Trsta.
Obisk novinarja Nicka Hunta
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Promocijski materiali
Nika Testen

Zgibanka Doline Soče. Foto Kristina Janežič

V poletni sezoni 2022 smo skupaj z zavodom
Dolina Soče oblikovali novo zgibanko Dolina
Soče, v kateri z zemljevidom predstavljamo
območje štirih občin (Kanal ob Soči, Tolmin,
Kobarid, Bovec), ki se s promocijskimi dejavnostmi promoviramo kot Dolina Soče. V
njej najdemo tudi glavne naravne in kulturne
znamenitosti območja Doline Soče ter glavne
proizvode (pohodništvo, kolesarjenje, smučanje, muharjenje …). Zgibanka je pripravljena
v slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku in je na voljo v TIC-ih.
Izšel je tudi novi knjižni vodnik Pot miru od
Alp do Jadrana, v katerem je več kot 500 km
dolga pohodniška pot, razdeljena na 30 odse-

Novi vodnik Poti miru. foto: srhiv fundacije Poti
miru

kov. Za vsak odsek so podane glavne informacije za pohodnika in predlagane zanimive točke
za oglede. Poleg teh vključuje še druga območja
in kraje, ki niso neposredno na trasi poti, so pa
pomembni za razumevanje pričujoče zgodovine. Vodnik je izšel v slovenskem in italijanskem
jeziku, angleški prevod pa sledi jeseni.

Nove informacijske table
na poti treh svetišč
Nika Testen, foto: arhiv TIC Kanal
Na trasi povezovalne pohodniške Poti treh svetišč v Občini Kanal ob Soči smo v mesecu juliju 2022 postavili nove informacijske table. Z novimi tablami smo zamenjali stare dotrajane table,
na novih tablah pa so sedaj informacije podane v slovenskem in
angleškem jeziku. Nove table so postavljene na desetih lokacijah
(Paljevo, Deskle, Goljevica, Kamenca, Kanal, Lig, Sv. Jakob nad
Debenjem, Ukanje, Britof in Marijino Celje).
Tabla Pot treh svetišč

Nova informacijska tabla
na kanalskem vrhu

ISKRICA
Za vsa vprašanja svojega
življenja si sam edini odgovor.
Za vse probleme svojega
življenja si sam edina rešitev.
		
		Jo Coudert

Nika Testen, foto: arhiv TIC Kanal

Na Kanalskem Vrhu, v bližini akumulacijskega jezera, je postavljena
nova informacijska tabla. Na njej boste lahko prebrali zanimivosti o
naselju Kanalski Vrh, tabla pa je namenjena tudi kolesarjem, saj sta
na njej vrisani enduro progi na pobočju Avškega Kuka.
Info tabla Kanalski Vrh
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MARKET FAMA
KANAL VAS VABI

VABLJENI V NOV ODDELEK
DARIL, IGRAČ IN POSODE

SVEŽE
PEČEN KRUH
IN PECIVO

DARILNI BON ZA

10% POPUST
VELJA DO 30. 11. 2022
OB NAKUPU NAD 30€
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!

NE VELJA ZA ARTIKLE » SUPER DNEVNE CENE«, SLADKOR 25 kg,
NAKUP CIGARET, TEL. KARTIC IN PLINA V JEKLENKI

ŠPORT

Cilj sezone: Ponovna uvrstitev med
najboljše štiri ekipe v državi
Miloš Grilanc, OK Salonit Anhovo – Kanal, foto: Damijan Simčič
Odbojkarji članske ekipe OK Salonit Anhovo - Kanal so v prvih dneh
avgusta začeli priprave na tekmovalno sezono 2022/23.

Članska ekipa OK Salonit Anhovo – Kanal v sezoni 2022/23

V primerjavi z lansko sezono sta ekipo zapustila srbska sprejemalca Srećko Ristić in Marko
Radosavljević ter srbski centralni bloker Veljko
Boharev. Z aktivnim igranjem odbojke je prenehal podajalec Matija Jereb. V Kamnik se je vrnil
centralni bloker Luka Lazar. Matija Filiputti pa
bo zaradi študijskih obveznosti kariero nadaljeval na Brezovici. V tekmovalni sezoni 2022/23 so
si v članski kategoriji kot cilj ponovno postavili
uvrstitev vsaj med najboljše štiri ekipe v DP ter
uvrstitev na zaključni turnir Pokala Slovenije.
Ekipo so pred sezono okrepili črnogorski državni reprezentant Slobodan Bojić, danski državni
reprezentant Joachim Hesselholt, srbski spreje-

malec Marko Maksimović, centralni bloker Erik Kodrič ter podajalec Jani Godnič.
Trenerskemu štabu tudi v sezoni 2022/23
poveljuje trener Rade Dačović, njegov pomočnik in statistik je trener Rok Knafelc,
kondicijski trener je Matija Dugar in maser
ekipe ostaja Željko Kizić.

15. septembra 2022 je v Hotelu Križnič v Kanalu potekal zbor članov OK Salonit Anhovo
- Kanal. Novi predsednik OK Salonit Anhovo
- Kanal je postal dr. Tomaž Vuk (predsednik
uprave družbe Salonit Anhovo, d. d.). V upravnem odboru bodo sedeli še Marko Bucik, dr.
Andrej Ipavec, Peter Nanut, Mitja Šuligoj, Janez Flere in Hinko Gorjup. V nadzornem odboru bodo Klemen Stanič (Predsednik), Marta
Brelih in Franc Komac. V disciplinski komisiji
Nikola Vidič (Predsednik), Matija Dugar in
Meta Okroglič. Novemu vodstvu želimo obilo uspeha in hkrati se zahvaljujemo g. Julijanu
Fortunatu za njegov izjemni prispevek k razvoju odbojke v Kanalu.

Na zadnji tekmi na evropskem prvenstvu
do 20 let so Slovenci morali priznati premoč Francozom, ki so slavili z rezultatom
3 : 2 (20, 16, –23, –21, 12). Naši fantje so
prvenstvo končali na odličnem 6. mestu
na stari celini. Pri tem uspehu slovenske
odbojke je sodeloval tudi Kanalec Grega
Okroglič. Čestitke!
Utrinek z zbora članov OK Salonit Anhovo - Kanal

Kanalski prosti igralec Grega Okroglič
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Branko Žnidarčič – oživil skoraj pozabljeno
tradicijo liških pustnih mask in šeg ter jim
z vpisom v Register nesnovne kulturne
dediščine dodal pečat večnosti
Tina Tinta
Branku Žnidarčiču je bil letos posmrtno podeljen častitljivi naziv častnega občana. Ta izjemoma podeljeni naziv si je
Branko zaslužil z ustvarjalnostjo ljudskega umetnika, ki je pomembno prispevala k prepoznavnosti občine in domačega
kraja. Svojo ljubezen do izdelovanja mask in obuditve skorajda pozabljenih pustnih šeg na območju Kanalskega
Kolovrata mu je v vseh teh letih uspelo povzdigniti na evropsko raven in zapisal se je kot ustanovitelj Etnološkega društva
»Liški pustje«. Hkrati mu je uspelo ves svoj trud ovekovečiti z vpisom v Register nesnovne kulturne dediščine, zanamcem
pa pustiti delček starih šeg in navad, ki jih danes cenimo in ki nas popeljejo v tiste lepe, posebne čase naših prednikov.
Branku hvala za ves trud pri ohranjanju kulturne dediščine Občine Kanal ob Soči ter za snovno in nesnovno zapuščino.
Z njegovim sinom, Dejanom Žnidarčičem, ki
s ponosom nadaljuje očetovo začrtano pot,
sem se pogovarjala o Brankovih začetkih, prizadevanjih in uspehih. Prijetno branje.

Dejan, povej nam, kako se je
vse skupaj sploh začelo? Kje je
oče črpal ideje in kaj ga je tako
navdušilo, da je sploh začel?
Začelo se je pravzaprav že nekako leta 1960, ko
je pri rosnih 12 letih izdelal prvo masko. Kasneje je moj nono potreboval kos aluminija in
mu je pod roke prišla ravno ta maska, zato je
sedaj kos manjka, je pa ta prva očetova maska
še vedno ohranjena in ima v domačem kletnem
muzeju prav posebno mesto. Kaj je očeta gnalo
v izdelavo prve maske, mi ni znano, se pa s to
masko nedvomno začne celotna zgodba liškega
pusta v povezavi z mojim očetom kot izdelovalcem. Omeniti je treba, da so aluminijaste liške
maske obstajale že tam okoli leta 1947, problem
je nastal, ko so kasneje prišle na trg »lepše« plastične maske in so te aluminijaste postale nezanimive. Tako kot danes, ko marsikatero staro
stvar zavržemo in zamenjamo z novo, modernejšo. V naši zbirki je ostalo le še šest mask iz
leta 1947, ki jih skrbno hranimo v muzeju, in
sicer dva para ta lepih, žandarja in pustico. Oče
mi je večkrat govoril, da se spomni polnega
koša teh starih mask, ki so se malo sem, malo
tja ena za drugo med temi leti porazgubile. V
70. in 80. letih prejšnjega stoletja se je nato liški
pustni običaj v maskah z obiskom vasi na Kanalskem Kolovratu za las izognil pozabi. Oče
je s 30-letnim premorom v začetku 90. let za-

Branko je pri ustvarjanju mask vedno izžareval radost življenja. Foto: Toni Dugorepec

čel ponovno izdelavo mask. Spomnim se, da je
prvi par mask izdelal iz starega aluminijastega
lonca, ki ga je razpolovil in iz njega izdelal dve
maski. Izdelal je skupino ta grdih pustov, zbral
manjšo skupino prijateljev, ki so se v kostume
oblečeni in z masko na obrazu odpravili bolj za
šalo kot zares na prireditev v Portorož. Tam so
dobili priznanje in iz zamisli je začela rasti prava zgodba o uspehu. Počasi smo bili vabljeni na
različne prireditve po Sloveniji in čez mejo. V
vseh teh letih je oče izdelal več kot 200 mask,
ideje pa je črpal pravzaprav iz narave, trenutnega navdiha in spominov iz otroških let. Navduševal se je nad predmeti iz narave in jih vključeval v podrobnosti mask – od ovčje dlake,
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kravjih rogov ... Vse od začetka je oče vse svoje
maske in pripomočke skrbno hranil v kleti, ki je
z leti postajala pravi muzej, na katerega smo vsi
v družini res ponosni. Celotno skupino mask je
izdelal tudi Goriškemu muzeju (ta lep, ta lepa,
policaj, zdravnik, tri pustice, daj dam in druge),
pet pa Slovenskemu etnografskemu muzeju v
Ljubljani. Mask ni nikoli prodajal ali predajal
posameznikom, saj je na ta način skrbel, da
je tradicija ostajala tukaj, pri nas, kjer so tudi
njene korenine. Ta projekt z etnografskim muzejem pa sem moral izpeljati do konca sam, saj
nas je oče veliko prekmalu zaradi napredovane
bolezni zapustil. Umrl je praktično na pragu
svoje delavnice, ko se je majskega večera vračal

OBRAZI OBČINE
iz bolnišničnega pregleda, kot da bi se želel od
vsega še zadnjič posloviti.

Znano mi je, da je oče
sodeloval tudi s Pavlom
Medveščkom, ki je tod okoli
zapisoval ljudsko dediščino.
Kako sta sodelovala?
Začelo se je pravzaprav s fotografom Rafaelom
Podobnikom, ki je navdih našel ravno v Brankovi ustvarjalnosti. Mimogrede, fotografije o
liškem pustu je Podobnik prikazal na številnih
fotografskih razstavah, s pomočjo fotografa Cirila Jazbeca pa so fotografije liškega pusta prišle
celo v revijo National Geographic. No, Podobnik je leta 1998 očetu predstavil Pavla Medveščka, ki je po Kanalskem Kolovratu v 50. letih
zapisoval pripovedovanja ljudi. Med drugim
mu je uspelo nekaj dobiti tudi o začetkih liških
pustnih mask, ki naj bi segali v leto 1888. To je
verjetno sam začetek liškega pusta, za zibelko
novejšega (aluminijastega liškega pusta) pa
za zdaj velja vas Markiči. Prej, pa tudi kasneje
pravzaprav, pa je oče maske izdeloval predvsem
po navdihu in živih spominih iz otroštva. Oče
je sprva izdeloval maske samo iz aluminija, po
razgovorih s Pavlom pa tudi iz bakra, saj naj
bi bile te maske prvotno bakrene. Aluminijaste maske so »ta lepe« in »ta grde«. Ko gremo
v pust, gredo aluminijaste in bakrene maske v
povorki vedno kot dve ločeni skupini.

Kako pa je s parkeljni, ki jih je
tudi izdeloval?
Oče je od leta 2016 začel ločeno ustvarjati
tudi maske parkeljnov, ki pa niso del pustne
povorke oziroma del tradicije liškega pusta.
Tako tudi ne gredo na pustne prireditve, pač
pa so rezervirane za miklavževanja in za srečanja parkeljnov po Sloveniji in okoliških državah, kamor smo vsako leto znova vabljeni.
Vsako leto pa organiziramo miklavževanje v
Kanalu za naše otroke.

Kakšen spomin in kaj vse
Branko Žnidarčič pušča za
sabo?
Oče je bil ljudski umetnik, samouk. Za seboj
ni pustil samo fizičnih mask in listin, priznanj, pač pa je pustil pečat v pustni tradicij
za naše območje, in to v državnem in evropskem merilu, ter ohranil tradicijo, ki bi sicer
že v prejšnjem stoletju zamrla, kakor je mar-

Po očetovih stopinjah stopa tudi sin Dejan. Foto: Miljko Lesjak

sikatera stvar iz preteklosti. Uspelo mu je liški
pust vpisati tudi v Register nesnovne kulturne
dediščine. Še prej, leta 1996, pa je od Slovenskega etnološkega društva prejel Murkovo listino za ohranjanje tradicije liških mask. Gre
za eno od najpomembnejših priznanj tistim,
ki pomembno bogatijo etnološko znanje in ga
ohranjajo, in nanj je bil oče izredno ponosen.
Leta 2002 je prejel tudi občinsko priznanje.
Bom rekel, da je doma en kar zajeten kup
priznanj, ki jih je prejel kot posameznik ali
kot član društva. Mislim, da vsak, ki se celo
življenje s srcem in takim zanimanjem, kot
ga je imel oče, ukvarja z nečim, pusti za sabo
veliko več kot le spomin. Hkrati pa ceni in je
ponosen na dosežke, ki sem jih prej omenil.
Zagotovo bi bil ponosen tudi na naziv, ki mu
ga je občina za svoje delo podelila posmrtno.

sem pravzaprav ostal le še jaz, čutim dolžnost
in čast, da to zgodbo nadaljujem. Člani
društva so mi zaupali tudi mesto predsednika
Etnološkega društva »Liški pustje«, kar sem z
veseljem sprejel. Čeprav je s službo in družino
včasih težko, mi je v veliko veselje. Še več, tudi
sam skrbim, da je v društvu čim več mladih,
ki bodo, tako kot sem takrat obljubil jaz, nadaljevali tradicijo tudi nekoč za mano.

Si je oče želel, da bi nadaljeval
njegovo delo?

Vsako leto se odzovemo na številna vabila
in se udeležimo prireditev ob pustovanjih
po Sloveniji in tujini. Tradicionalno seveda
organiziramo tudi pustovanje po vaseh Markiči, Bajti, Ukanje, Britof, Strmec in Melinki.
Čeprav živi po teh vaseh le še zelo malo ljudi,
se nam vseeno zdi pomembno, da ohranjamo
živo kulturno dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki in za ohranitev katere se je
oče tako zavzemal. Kot že omenjeno, peljemo
naprej tudi parkeljne. Vedno pa z veseljem
odpremo vrata muzeja in predstavimo svoje
prostore ter delo društva vsem, ki jih to zanima. Oče je vse pustil vpeljano, v društvu je
več kot 30 članov, ki delajo s srcem in veseljem. Poskrbeli bomo, da očetovo delo še dolgo ne bo šlo v pozabo.

Ja. Z očetom sva se o tem veliko pogovarjala,
še posebno v zadnjih mesecih, ko se je najverjetneje potihoma zavedal, da počasi odhaja.
Spomnim se leta nazaj, ko sem ju s Pavlom
Medveščkom peljal na snemanje večerne pogovorne oddaje na TV, v avtomobilu sta mi
prigovarjala, da bi se udeležil pogovorne oddaje v živo tudi sam, kar sem seveda zavrnil.
Takrat sem imel nekaj čez 20 let in sem jima
odgovoril, da je potrebna kilometrina, preden lahko pripoveduješ zgodbo. Smo si pa v
avtu po poti nazaj vsi trije obljubili, da bom
po njuni smrti nadaljeval tradicijo. Danes, ko

Tudi glede izdelovanja mask bom poskušal
nadaljevati očetovo tradicijo, tako sem recimo tudi sam prvo masko izdelal pri 12 letih.
To bom peljal naprej, čeprav sem v življenju
do sedaj izdelal šele nekaj mask.

Kako dejavno pa je vaše
društvo?
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Valerija Ozebek in njenih 90 let
Martina Pahor Stanič

V letošnjem aprilu je Valerija (roj. Lipušček)
dočakala svojo 90. pomlad. Na svet je privekala v strmem pobočju tolminskega hribovja nad

Mostom na Soči kot tretja izmed sedmih otrok.
Njeno otroštvo in mladost so zaznamovali lakota, vsesplošno pomanjkanje in vojne grozote, a vse to ni zlomilo njene trdožive narave. V
želji po boljšem življenju se je takoj po vojni še
kot 16-letno dekle v vagonu za živino odpeljala
v Beograd na udarniško delo. Po vrnitvi je uspešno opravila gostinski tečaj v Dobrni in se
nato zaposlila v hotelu na Mostu na Soči. Tam
je spoznala bodočega moža Franca, ki jo je pripeljal v Kanal, kjer živi že celih 70 let in pravi,
da si ne želi nikamor drugam. V zakonu sta se
jima rodila hčerka in sin. Ker so bile trgovine
v povojnem času bolj prazne, je morala v skrbi
za družino poprijeti za marsikatero delo. Opravila je šiviljski tečaj, rada je pletla in vrtnarila.
Vse, česar se je lotila, ji je šlo dobro od rok, saj
je natančna, delavna in vztrajna. Pri šivanju si
je pomagala z »Našo ženo«, pri pletenju pa s
hrvaško »Vuno«. Dolga leta je bila zaposlena v

www.seng.si
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Salonitu Anhovo, kjer se je tudi upokojila. Žal
pa ji niti v zasluženem pokoju ni bilo prizaneseno – prezgodaj se je morala posloviti od svojega
sina. Tedaj je prišla njena pomoč za mlajša otroka, ki ju je zapustil, še kako prav. Bila je tudi
poverjenica za Društvo upokojencev Kanal,
sodelovala pri teritorialni obrambi, rada pa se
je udeleževala tudi izletov in pohodov. Je večna
oboževalka narave in rož; zaradi njenih »zelenih prstov« vsak vršiček, ki ga vtakne v zemljo,
lepo uspeva. Že od malih nog rada prepeva in si
turobne misli preganja s poslušanjem domače
glasbe. Veselje in voljo do življenja pa ji vračajo tudi otroci – ima kar sedem pravnukov. Še
vedno je bistrega duha, rada bere in ne zamudi
nobenega kviza »Vem« na TV SLO. V skrbi za
zdravje rada kaj zdravega skuha, posebno z zelenjavo s svojega vrtička.
Vsi njeni ji želimo še veliko zdravja in dobre volje!

In memoriam

Nisi se izgubil kot zven v tihoto Leonu Jerončiču v slovo
LEONU JERONČIČU V SLOVO
(1964–2022)
Na pragu poletja, ko smo bili tik pred koncem
šolskega leta in smo že kovali načrte za prihajajoče poletne dni, je med nas prišla žalostna
vest, da si po štirih letih bojevanja z boleznijo
mnogo prezgodaj sklenil življenjsko pot. Nedeljsko jutro sta preplavili otožnost in praznina. Praznina, ki jo bodo zapolnili spomini.
Skupaj smo delili veliko lepega in dobrega.
Skoraj štiri desetletja si skrbel za hišniška opravila v šoli in vrtcu ter vsak dan predano prevažal učence v šolo in na različne šolske dejavnosti. Nikoli ti ni bilo težko počakati kakšnega
zamudnika, in če si le lahko, si otroke peljal kar
do hiše, da niso bili premočeni. Prav otroci so
bili tvoje največje veselje in motivacija za delo.

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

Večkrat sva se pogovarjala o vzgojiteljskem
poklicu. Zagotovo bi s kitaro v roki in nasmeškom na obrazu pritegnil pozornost marsikaterega kratkohlačnika. Vedno si jim znal prisluhniti, bil si potrpežljiv, skrben in prijazen. In
prav zato so te otroci oboževali.
Sodelavci se te bomo spominjali kot rahločutno osebo, ki je znala prisluhniti in nuditi
oporo. S svojim neomajnim optimizmom si
neprestano vlival vero v lepši in boljši jutri.
Pogosto si nam poklonil nasmeh, z nami delil drobne radosti, ki si jih opazil na vsakem
koraku, nemalokrat pa si nas razveselil tudi
s kakšno glasbeno mojstrovino. Navdihoval
si nas s svojo ljubeznijo do življenja, glasbe,
žene Mojce in družine. Nežnost in toplina
domačega okolja sta ti vlivali pogum tudi v
najtežjih preizkušnjah.

Dragi Leon,
ne, nisi se izgubil kot zven v tihoto in nikakor
nisi odšel v pozabo. Ko se življenje izteče, ostanejo spomini. Prijetni, topli, prisrčni. Spomini
pa so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih
razgrneš, vedno znova zažarijo. (J. W. Goethe)
Ravnateljica
mag. Ana Košuta Skok

Venčeslavu Sirku v slovo
Klelija Dolenc, foto last Rine Sirk

Venčeta smo poznali kot mirnega, tihega in
marljivega moža. Zadnja leta je najraje obdeloval svoje mini, do potankosti urejeno
»posestvo« in se tam tudi družil s prijatelji.
Uresničile so se mu želje iz mladosti, da bi delal nekaj na svojem. Njegovo otroštvo je bilo
takšno, kot otroštvo večine otrok iz predvojnih delavskih družin. Potem ko so se starši
najprej preselili iz Brd v Anhovo, kjer je bil
oče zaposlen, so si našli nov dom v Morskem
in nato v Ročinju. Venče je bil uka željen, zato
je prvi poklic mizarja pridobil pri solkanskih
mojstrih. Znanje s področja lesarstva je uspešno izkoristil kot komercialist v tovarni
pohištva v Kneži. Kasneje je dokončal ekonomsko šolo in bil do upokojitve knjigovodja
na Obrtnem gradbenem podjetju v Kanalu. V
Kanalu si je ustvaril ličen dom in družino.
Venče je bil zelo zvedav in aktiven že kot mla-

denič. Čeprav tih, redkih besed in največkrat
neopazen, je bil zelo družaben in mož modrih
misli. V mladih letih je bil godbenik pri anhovski godbi, pevec pri pevskih zborih in nogometaš v anhovskem nogometnem društvu. Da
je bil vsestranski navdušenec, pričajo tudi njegove številne risbe in slike, ki krasijo njegov in
domove mnogih prijateljev. Njegov značaj se je
odražal v vsem, kar je počel. Bil je knjigovodsko natančen in pedanten. Mnogo let je bil zelo
delaven v kanalskem odbojkarskem klubu. Ko
je odraščal njegov sin Tomaž, eden najboljših
kanalskih odbojkarjev vseh časov, se je z neverjetno voljo in delavnostjo vključil v delo
kluba. Bil je blagajnik, tajnik, tehnični vodja,
šofer … Čeprav je imel klub že takrat takšen
zagon kot danes, je vse delo opravljal prostovoljno. Še več. Ker klub ni imel sredstev za najem stanovanj za gostujoče igralce, jih je gostil
in prehranjeval v svojem malem stanovanju.

Venče v svojem domu

Ko so ekipe odhajale na dolga gostovanja, je bil
tako pozoren, da je vsakemu igralcu pripravil
sendvič z nadevom, ki mu je bil najbolj všeč.
Vse življenje so ga kljub temu, da je bilo preveč
težkih trenutkov, spremljale dobrosrčnost, delavnost, natančnost in življenjska modrost. Bil
je tih mož pokončne drže.
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Pestro poletje v Kanalu
Klelija Dolenc, foto: Damijan Simčič
Potem ko je zaradi covida skoraj zamrlo družbeno življenje, se je Turistično društvo Kanal ob
Soči za letošnje poletje temeljito in uspešno pripravilo. Kot da sta čas mrtvila in nemoči članom
društva napolnila baterije do te mere, da so ob številnih manjših akcijah uspešno izpeljali tri
velike in v širšem prostoru odmevne.

Ribiški praznik
Najprej v juliju zelo obiskan Ribiški praznik.
Tokrat sicer brez tradicionalnega »Lova na
klena«, zaradi manjšega odziva ribičev, zato
pa toliko bolj obiskan popoldan z bogato
ponudbo kulinarike in zabave. V društvu
pripovedujejo, da še nikoli doslej niso obiskovalcem spekli toliko rib in drugih dobrot kot
letos. Med obiskovalci je bilo tudi mnogo turistov od drugod in takšnih, ki so se zaustavili
ob pogledu na poln kanalski Plac.

Čarobni klavirski koncert
Veliko večji zalogaj je bila organizacija klavirskega koncerta Sonate na Soči v prvi polovici
avgusta. Pianist domačin Ivan Skrt in Hinko Gorjup, ki je podoben koncert organiziral
pred trinajstimi leti, sta izrazila pobudo, da bi
organizirali podoben dogodek. V turističnem
društvu so, ob sicer zahtevnih pripravah na
Skoke z mosta, ki terjajo veliko angažiranost,
pobudo sprejeli in se lotili dela. Izvedba dogodka je terjala velike napore pri zagotavljanju
tehničnih pogojev, kot so, postavitev primernega splava, ki zadostuje vsem predpisom in
normam, postavitev klavirja in uglasitev, varo-

Gledalci z navdušenjem spremljajo drzne skakalce.

Podelitev pokalov in medalj najboljšim

vanje v vodi in na kopnem, ustrezno ozvočenje
in osvetlitev, zagotovitev varnega dostopa in

prostora za obiskovalce, pridobitev pokroviteljev in neverjetno število uradnih dokumentov.
Vreme organizatorjem ni bilo najbolj naklonjeno, a je kljub hladni noči koncert obiskalo več
kot petsto obiskovalcev. Zanimivo je, da so bili
mnogi tudi iz oddaljenih krajev Slovenije in zamejstva. Dogodek ni zagotovil užitkov le glasbenim sladokuscem, temveč je pričaral čarobni
večer svetlobe pod kanalskim mostom.

Skoki z mosta
Pianist Ivan Skrt

Sonate na Soči v izvedbi Ivana Skrta
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Tradicionalni Skoki z mosta so osrednji dogodek kanalskega poletja. Potem ko jih dve leti ni
bilo, je skoraj tri tisoč obiskovalcev dokaz, da
so še kako zanimivi in da pritegnejo ljudi iz bližnjih in daljnih krajev. Letos so bili še posebej
atraktivni, saj so se za naslove potegovali tekmovalci iz osmih držav. Če smo pred mnogimi
leti občudovali pogum, da lahko nekdo sploh
skoči v zelenomodro lepotico, pa smo zadnja
leta priča atraktivnim in vrhunskim akrobacijam skakalcev. Ob skokih mnogih gledalcu
zastane dih. Organizacija prireditve je bila po
zaslugi številnih članov društva, ki skrbijo, da
opravijo vse naloge, kolikor je mogoče, dobro
zelo uspešna. Turistična zveza Slovenije je prireditev uvrstila med pomembnejše dogodke na
državni ravni. Sodelujoči tekmovalci, mnogi se
udeležujejo podobnih tekmovanj širom Evrope,
pa so kot vedno odnesli iz Kanala najlepše vtise.
Seveda ni manjkalo tudi tradicionalne večerne
zabave za staro in mlado na šolskem igrišču.

ZGODILO SE JE

Krajevni praznik v Ročinju
Simon Prinčič
Krajevna skupnost Ročinj - Doblar je v sodelovanju s Kulturnim društvom Valentin
Stanič Ročinj - Doblar zadnji petek in soboto v mesecu avgustu obeležila s krajevnim
praznikom. V petek, 26. avgusta, se je pred
Domom Valentina Staniča predstavil dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež
s komedijo Pamela. Po končani predstavi
so si obiskovalci v prostorih doma ogledali štirinajst likovnih del, ki so nastala izpod
čopičev članov Likovne skupine Svetloba iz
Deskel in njenih prijateljev na ekstemporu
Ročinj - Doblar 2022.

V soboto, 27. avgusta, se je praznovanje začelo z delavnico oblikovanja gline za najmlajše v Domu
Valentina Staniča, delavnico je
vodil domačin Gabrijel Ipavec, nadaljevalo pa z nastopom Mladinskega pihalnega orkestra Deskle
pod taktirko še enega domačina
Roberta Hvalice. Krajevni praznik
se je zaključil z nastopom izvrstne
glasbene skupine Keltika.
Krajevna skupnost Ročinj - Doblar
se zahvaljuje vsem, ki so tako ali
drugače pripomogli k uspešni izvedbi praznika.

12. Knjižnica pod krošnjami,
»Bodi poseben, beri knjigo«
Blaž Valentinčič, foto: Gaja Naja Rojec

10-dnevni projekt je še dvanajstič zašel pod
krošnje igrišča pri Osnovni šoli Kanal. Knjižničarji Nives Leban, Katja Škrlec ter Matej Jerončič so dnevno skrbeli za postavitev
knjižnih polic ter pripadajoče bralne infrastrukture. Več kot 300 knjižnih del različnih
zvrsti pa je nestrpno čakalo, da se jih »vzame
na oči«. Za popestritev večerov so poskrbeli
Zorko Zlatoper, Jure Godler, Ram Cunta, Liza
Zagoričnik, Ian Finnimore, Matija Bolčina,
Maja Bavdaž in Miran Ipavec. Vsak na svoj
način so našim bralcem in udeležencem delavnic razširjali obzorja v zavetju brezovih
krošenj. V Društvu nasmejanih smo ponosni,
da nam je bil zaupan tako pomemben »humanitarni« projekt. Brez branja si ne znamo zamisliti današnje razvite družbe. To velja tudi
za jutri. Upajmo, da nam uspe, in trudimo se
biti POSEBNI še naprej. Zahvala gre Občini
Kanal ter družini Jerkič iz Levpe za vsakoletno logistično podporo.
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Pravljični sprehod
v Parku Pečno
Marja Dolhar Batistič
Na vroč četrtkov popoldan, 16. junija, smo se
zbrali na Kontradi v Kanalu ob Soči.
Sprehod, ki smo ga organizirali v Društvu za
zdravje srca in ožilja, Podružnica za Severno Primorsko, je bil tokrat malo drugačen.
Člani našega društva so pripeljali svoje vnuke, nečake, sosede, prijatelje.

in seveda, zelo pomembno, da se razgibamo
in s tem poskrbimo za zdravo srce.
Pohoda se je udeležilo lepo število pohodnikov, še bolj pa smo bili presenečeni v Parku
Pečno, kjer nas je pričakala množica otrok z
vseh koncev Občine Kanal ob Soči.
Dramska igralka Nevenka Vrančič je skupaj z

zatem pa previdno in z občutkom ter vedno
lahkotnejšim potrkavanjem do popolne tišine zaključili svoj pozdrav parku.
Program je potekal na spontan način, kot
lutkovna predstava »frtaljička«, ki spominja na dom, življenje, veselje, harmonijo in
učenje.

Sprehod, za nekatere že kar pohod, je bil zasnovan na ideji, da male junake že v zgodnjem otroškem obdobju navajamo živeti zdravo, jim približamo branje, poslušanje, igrivost, ustvarjanje,

otroki priredila tonsko dobrodošlico v čarobnem Parku Pečno. Najprej čisto po tiho, nato pa
vedno glasneje so odmevali kamenčki in lesene
palice, s katerimi so udarjali enega ob drugega,

Spoznavali smo zdravilne rastline, ki rastejo v naši okolici. Razumljivo besedilo je
bilo pisano na kožo otrokom. Otroci so
lahko lepo označene zeli pobrali iz košare,
jih držali, otipali in vonjali.
Sledila je še predstava kamišibaj.
Marja Dolhar Batistič je brala pravljice pisateljice in pesnice Anje Štefan iz knjig »Gugalnice za vse«, »Jagode«, »Za lahko noč«,
na željo otrok pa še pravljico »Stric Matic«.
Vendar presenečenj še ni bilo konec, otroci so sproščeno delali milne mehurčke, se
osvežili s kozarcem soka ali vode in si privoščili prigrizek.
Za piko na i pa so nam iz društva tabornikov
Rod odporne želve Anhovo postavili bivak.
Iz bivaka se je zaslišalo otroško petje, pod
taktirko fotografa Davida Verliča so zapeli
»Mi se imamo radi«.
Na odru je zabrenkala na kitaro Mateja
Bucik.
Za pridno poslušanje so otroci dobili v dar
srčne bukvice za zdravo življenje »Srček
Bimbam«.
Na tem mestu se bi zahvalili lastnikoma
Parka Pečno, da sta nam omogočila izvedbo dogodka.
Ob letu osorej pa na ponovno snidenje.

V BOLJŠIH GRADBENIH,
TEHNIČNIH IN KMETIJSKIH
TRGOVINAH TER NA
www.kapriol.si

www.kapriol.si - 05/36-43-897 - www.apia.si
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5. Kanauska čilijada
– tržnica pekočih jedi in omak
Blaž Valentinčič, Društvo nasmejanih
reditev v okolici, kajti na trenutke se je zdel prireditveni prostor premajhen za vse. Pohvala in
zahvala gresta udeležencem za »stojnicami« ter
pred njimi, ki ste pričarali to izjemno vzdušje,
ter seveda vsem podpornikom, ki nam omogočate, da prireditev izvedemo v takšni meri, kot
si jo zamislimo.

Prostor na tržnici je bil skoraj premajhen.

Prireditev, ki smo jo organizatorji v
Društvu nasmejanih ocenili s čisto
petko. Naj začnem s ponudniki, ki
pritegnejo obiskovalce. Letos so to bili
Čiličen, proizvajalec čili omak, Urban
farmer, specialist na področju gojenja

Čista petka za Blaža in čilijado

Chef Dušan Stojanović in njegov čili con carne

rastlin, društvo pod kozolcem
s svojimi siri, Dikappa tartufi,
Postaja Burger, Cafe Libero,
Kmetija Pr'Lukčevih, trgovina
Zale&Pepe ter naši »pionirji«
s čili omakami in čili olji. Na
koncu pa še Ekipa nasmejanih s 30-litrskim loncem čilija
con carne, ki je nastajal pod
budnim očetom chefa Dušana
Stojanovića. Za obiskovalca je
bil to raj, saj trenutno v Občini
Kanal ni prireditve, ki bi na Kanauski tržnici zbrala naenkrat
toliko ponudnikov hrane. Še
dobro, da to ni bila edina pri-

Mesnica DESKLE

05 90 71 616

Trgovina KANAL
05 38 00 204 (trgovina)
05 38 00 201 (mesnica)

Stojnica Di capa Tartufi s ponudbo fužev
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Grozeči ognjeni zublji na Krasu združili
skoraj vse slovenske gasilce
Klelija Dolenc, foto: Boštjan Pavšič
Zagorelo je v petek,15. julija 2022. Oglasile so se sirene, sprožen je bil klic »Na pomoč«. Gorelo je na
Krasu, grmičevje in trava, v gozdu blizu Opatjega sela.
površin. Iz nekaterih vasi, ki jih je požar močno ogrožal, so evakuirali prebivalce, ki so nekaj
časa prebili na varnejših mestih. Na srečo so se
lahko v nekaj dneh vsi vrnili na svoje domove.
V reševalno akcijo je bilo vključenih več kot
11.000 gasilk in gasilcev iz vse Slovenije. V vseh
dneh intervencije je bilo vključenih 2200 vozil.
1250 pripadnikov podpornih enot, od reševalcev, civilne zaščite, vojske, policije, članov Rdečega križa, uslužbencev DARS-a in drugih strokovnih služb, je v tistih, vročih, julijskih dneh
bilo na terenu in pomagalo v boju s strašljivimi
ognjenimi zublji. Pomoč iz zraka pa je zagotavljalo 11 helikopterjev in štiri letala iz Slovenije,
Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Slovaške, Madžarske in Romunije.

Černotiče – kolona gasilskih vozil

Zbrale so se gasilske enote prenekaterih društev. Prvi dan so gasilskim enotam s Krasa priskočili na pomoč tudi člani PGD Kanal in PGD
Avče kot tudi italijanski gasilci, pa tudi helikopter Slovenske vojske. Nekako jim je uspelo
obvladati požar. Naslednjega dne je bilo zatišje.
V upanju, da je požar dokončno pogašen, so
se gasilci nekoliko odpočili. A že v nedeljo, 17.
julija, so se v dopoldanskem času spet oglasile
sirene. Tokrat je gorel borov gozd in podrastje
na pobočju Renškega vrha. Ognjeni zublji so
se v vetru hitro širili. Dodatna nevarnost so
bili ognjeni češarki, še večja pa neeksplodirana ubojna sredstva (bombe, granate, kopenske
mine in drugo strelivo – ostanki iz vojn). Kljub
temu da so se pridružili še gasilci iz ljubljanske
in gorenjske regije, da so na pomoč priskočili
dva helikopterja slovenske vojske, helikopter
italijanske civilne zaščite in hrvaški canadair,
jim je šele po dveh dnevih uspelo požar omejiti in nadzorovati. Pa je v okolici Opatjega sela

20 m visoki ognjeni zublji

ponovno zagorelo in ogenj se je razširil preko
meje, na italijansko stran. Gasilci so bili na terenu, čez dan in ponoči, bili so izmučeni, potrebovali so počitek. A ogenj je divjal naprej. Hitro
se je širil, od parkirišča Cerje se je v 20 minutah
močno približal Mirnu. Ta dan, bila je sreda
20. julij, se je tako avškim kot tudi kanalskim
gasilcem zdel najhujši in vsi so zatrdili, da ga
ne bodo nikdar pozabili. Prav ta dan pa je bil
na Kras poklican tudi Primož Stanič, poveljnik
PIGD Anhovo (Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo), ki je bil druge dni s cisterno njihovega društva podpora vozilom brez cisterne,
gasilski enoti Nova Gorica. Zagoreli pa so tudi
borovci na pobočju Kremenjaka. V nevarnosti
je bila vodarna Sela na Krasu, ogrožene so bile
še nekatere druge vasi: Korita na Krasu in Hudi
Log. Ognjeni zublji so segali 20 m visoko, gost
črn dim pa se je širil daleč naokrog. Čez dva dni
je gorelo pobočje Trstelja, ena ekipa gasilcev je
varovala oddajnike in antene, druge ekipe pa
so varovale tamkajšnje okoliške vasi. Nekaj gasilcev PGD Avče je 28. julija pomagalo gasiti
požar še v okolici Černotičev pri Črnem Kalu.
Gasilci PIGD Anhovo pa so v tem času intervenirali v zaselku Zarščina - Zapotok, kjer se je
pretrgal električni vodnik.
Gorelo je 13 dni brez prestanka, gasilske enote so bile na terenu vse do 29. julija. Skupaj je
pogorelo več kot 3500 ha gozda in kmetijskih
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Strašni ognjeni zublji so bili s skupnimi močmi premagani. Gasilke in gasilci, ki so dan za
dnem izpostavljali svoja življenja nevarnostim
ognja, so bili kljub izčrpanosti veseli, da so
ukrotili plamenečega petelina. Pa tudi hvaležnost domačinov je bila neizmerna. V času
požarne straže in minutah počitka so jim, poleg hrane in pijače, nosili čokolado. In ko je bil
ogenj dokončno pogašen, so krajani stali ob
cestah in gasilce pozdravljali s ploskanjem. Beseda »HVALA« je bila napisana z velikimi črkami, na cestah pa so bila narisana rdeča srca.
HVALA vsem gasilkam in gasilcem, prostovoljkam in prostovoljcem. Ponosni smo na vas.
Moji sogovorniki so bili Tomaž Mugerli, poveljnik PGD Kanal; Boštjan Pavšič, poveljnik,
in Benjamin Jakopič, namestnik poveljnika
PGD Avče; in Primož Stanič, poveljnik PIGD
Anhovo.

Črn dim je segal daleč naokrog.
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Jesenska razstava v Parku Pečno
Ivan Skubin razstavlja mitološkega Ikarosa
Iva Sivec, foto Primož Kožuh
Če še niste bili, pojdite. Do Kanala, potem po cesti proti Ligu. Po 600 metrih boste na levi zagledali
vhod v park. Ime ima po novem naselju, ki je zrasto na obrobju. Skozenj vodijo Pot treh svetišč,
stara pešpot iz Kanala v Lig in pot za gorsko kolesarjenje. Je bolj gozd kakor park.
In čaroben je v vseh letnih časih. Pomladi,
na gregorjevo, ko se ptički ženijo; poleti, na
kresni večer, ko praproti govorijo; jeseni, ko
zašelesti listje in pokajo vejice pod nogami, in
pozimi, ko tudi tišina utihne. Park Pečno.
Napoj umetnosti in narave

glinenih možičkov, ki so jih izdelali člani
domačega Kluba keramikov, do ležečih lesenih glav, od katerih je Mati simbol gozda, in
zvočil, postavljenih v akustičnem delu parka.
Forma viva, v katero vtiskujejo umetniki svoje
sledi. Med njimi je veliko znanih in priznanih
imen, med njimi Gorazd Prinčič, Ana Žerjav,
Gregor Maver, Darja Žorž, Nataša Sedej, Orjana Velikonja Grbac …

za keramiko IAC (International Academy of
Ceramics) v Ženevi.
… in tako stoji tam, s ptico v
srcu

Materia prima v rokah
umetnika

Ikarosa, Ikara, ta pradavni mit, ki svari pred
samozadovoljstvom in prevzetnostjo, je ugledal s svojimi očmi, ga zgnetel iz rjave gline,
mu v srce položil belo ptico in ga zazrtega v
svet okoli sebe postavil v Park Pečno. Takole
zapiše:

Letos se jim je v počastitev prihoda jeseni
pridružil Ivan Skubin, briški ustvarjalec z bogato bero priznanj in nagrad, ki si je za svoje
izrazno sredstvo izbral glino, prvobitno tvarino, materio primo, ki v sebi nosi genetski spo-

Leteti … Odkar je bil (človek) poklican v bivanje, je prežet z željo po preseganju določenega.
Usojenega. Spustil se je bil v najgloblje globine, vzletel v nepredstavljive višave; vase ga je
potegnila želja po doseganju najbolj skritih ko-

... in tako stoji tam, s ptico v srcu.

Glasba v gozdu

Ikaros se razkrije.

proga za gorske kolesarje, krožna pohodniška
pot, gozdna učna pot, šolski park dreves, v
njem je nasad šipkov in domovanje neštetih
drugih rastlin. In celo gozdna hišica na kolih
in pod njo zabojčka s knjigobežnicami.

min na neskončne možnosti ustvarjanja, spomin na začetek in konec. Tej prvinski snovi je
zaupal svoj čut za umetnost, svoje misli, sanje.
Tako kakor zemlji, ki ga je od malega vezala
nase in ga še vedno oplaja s svojimi tisočerimi pojavnimi oblikami. V 30 letih delovanja
na področju keramike je imel več kakor 150
samostojnih in skupinskih razstav doma in v
tujini, bil v letih 2018, 2019 in 2022 izbran za
slovenskega umetnika na mednarodni umetniški rezidenci Cite des Arts v Parizu, najvišje priznanje pa je prejel pred tremi leti, ko
je bil sprejet v članstvo prestižne ustanove na
področju keramike, Mednarodne akademije

tičkov vsemirja; pogledal je v najmanjše delčke
snovi, s svojimi stvaritvami segel po brezmejnosti; prepredel svet z informatiko … En sam
let ptice v človeku. Tragičen let Ikarosa. In vendar hkrati možnost leta preko horizonta …

Ko sta pred 18 leti njegova sedanja lastnika
Primož Kožuh in Lijana Jurešič, oba zapisana
naravi in umetnosti, iskala prostor za hišo, sta
izbrala staro domačijo nad Kanalom, obdano
z velikim gozdom, zapuščenim, preraščenim
in zaraščenim. Izkrčiti in očistiti sta ga morala
korak za korakom in hkrati so se jima porajali
ideje in načrti. Primož, strasten gorski kolesar, je v njem najprej videl možnost za gorsko
kolesarjenje. In tako so danes v gozdu urejene

Devet hektarjev velik Park Pečno, katerega
zgodba se je začela pisati pred devetimi leti,
deluje v okviru lokalnega društva O.Z.O.N.
Privabil je že mnoge obiskovalce, jih spodbudil k opazovanju in ustvarjanju, napojil z
naravo in umetnostjo. Ponuja filmske, glasbene in druge dogodke, razstave. Pravzaprav
je park eno samo razstavišče – od zvedavih

Umetnika in njegovo delo je predstavila Katja
Kogej, o Ikarosu je razmišljal Gregor Maver,
Vivaldi in Bach sta oživela v zvokih violinistke Julije Černe. In tako zdaj stoji tam, na
previsni skali v Parku Pečno, Skubinov Ikar, s
ptico v srcu. In v dalj je poletela ta ptica nevidnih kril, ustvarjena iz prsti, kovine in večnega hrepenenja.
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Živahno festivalsko dogajanje
sredi mesta ob Soči
Iva Sivec
»Trg Kontrada je tako lep,
kadar je živ«
Živahen je bil Kanal ondan, na prvo oktobrsko nedeljo. Poleg svojega mostu, zelene reke,
Kontrade in še česa je obiskovalcem ponujal »fešto«, od razstave ročnih del v gostišču
Križnič in razstave unikatnih keramičnih
umetnin v Keramostu do že tradicionalnega
Kerafesta in vse skupaj s čilijem začinjenim
Čilifestom. »Toliko je vsega,« se veseli obiskovalka, »da človek ne ve, kam bi šel.«

Bi obuli čeveljce z visoko
peto?
No, lahko bi najprej stopili na obe razstavi.
Ena od njiju je bila namenjena cesarici, saj ji
je avtorica, znana in priznana slovenska oblikovalka unikatne keramike Lučka Šićarov

Bi obuli čeveljce z visoko peto. Foto: Jernej Skrt

dala naslov Česaričina nova oblačila. Da se
ustvarjalka, sicer diplomirana filozofinja in
pedagoginja, katere najpogosteje uporabljeno
sredstvo pri oblikovanju je humor, rada pošali
in s tem pokaže tudi na globlje odnose med
ljudmi in stvarmi, tudi na odnose v družbi,
je znano. Tokrat se je pošalila že z naslovom
razstave, ko je cesarja iz Andersonove pravljice spremenila v cesaričino in jo preoblekla v
nova oblačila. Pa je bilo kaj videti, se muzati in
razmišljati. Lučkina cesarica je v Keramostu,
galeriji domačega Kluba keramikov, pokazala
svojo žlahtno opravo. Čeveljčke z visoko peto,
torbice, korzete,tesno oprijete dele ženskega

spodnjega perila, od katerih je bil eden poln
vbodljajev in naježen, kajti »vsi imamo svoje
vbodljaje,« vse izpod rok umetnice, ki keramiko ustvarja že desetletja, s prsti, z dlanmi, z
obarvanim čopičem in premišljenim humorjem. Še je čas za ogled, Cesaričina nova oblačila bodo galerijo Keramost lepšala do srede,
2. novembra, ob četrtkih od 17. do 19. ure.

Na krilih novih zamisli,
idej, projektov in dobrega
druženja
Že tretje leto zapored se je Kanalu zgodil Kerafest, festival keramike in druženja, in tudi
letošnji je izpolnil pričakovanja prizadevnih članov domačega Kluba keramikov. Na
Kontradi so mojstri oblikovanja gline in vseh
njenih skrivnosti, poznavalci glazur in tehnik
žganja tudi letos postavili svoja dela na velik
osrednji kamniti oder. Razstavljali so člani
primorskih keramičnih društev (POC Ajdovščina, Paleta Nova Gorica, Klub Keramikov
Kanal) in keramičarki iz Italije. Sodelovalo je
32 keramikov, ki so svoja dela ponujali tudi
na tržnicah. Domači keramiki so uspešno
predstavili projekt Magnetki z motivom Soče,
zdaj se dogovarjajo za prodajo v domačem
Ticu in drugih obsoških krajih. Žal je letos
odpadlo zanimivo doživetje s prvinsko peko.
Drugo leto, obljubljajo organizatorji, ko bi
festival premaknili na toplejše mesece, da bi
lahko ob Soči izvedli tudi prvinsko peko in bi
udeleženci peke spali na plaži. Načrti so smeli: radi bi podaljšali festival na več dni, razširili prodajni sejem od ulice za cerkvijo do trga
Kontrade, k sodelovanju povabili kiparje, ki
ustvarjajo v glini, se prijavili kot medregijski
in mednarodni projekt na Go25 … In seveda
našli način, kako pridobiti finančna sredstva,
kajti festival je živa stvar in je bil zasnovan z
željo, da se vsako leto širi in razvija.
»Hvala vsem, ki ste sodelovali na letošnjem
festivalu keramike,« zapiše Nika Šimac, predsednica Kluba keramikov Kanal. »Skupaj smo
si pričarali prijeten dan v družbi pestrih keramičnih izdelkov.« »Trg Kontrada je tako lep,
kadar je živ,« doda keramičarka Lijana Jurečič, »meni je bila ena lepa nedelja.«
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Sejem bil je živ. Foto: Primož Kožuh

Bila je ena lepa nedelja. Foto: Primož Kožuh

Razstava na Kontradi, Na krilih novih idej. Foto:
Jernej Skrt

Kerafest v očeh umetnika. Foto: Jernej Skrt
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Hospickafe v Desklah
Slovensko društvo Hospic
V četrtek, 13. oktobra, sta Slovensko društvo Hospic in Občina Kanal ob Soči organizirala dogodek
Hospickafe z naslovom »OBJETI ŽIVLJENJE«.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sklopu
programa MIRA (nacionalni program duševnega zdravja) za letošnji svetovni dan duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra,
spodbudil niz dogodkov, ki so se odvijali širom
regije pod krovnim nazivom Festival duševnega zdravja Goriške 2022, katerega geslo je bilo
»V skrbi za duševno zdravje ljudi«.
Hospickafe je neformalni družabni dogodek,
na katerem se v varnem vzdušju 27-letne tradicije Slovenskega društva Hospic pogovarja o
minljivosti. Tokrat je izvedbo dogodka v Hiši
dobre volje v Desklah omogočila Občina Kanal ob Soči.
Uvodni govor je imela gospa Klara Golja iz
Občine Kanal ob Soči, ki je pozdravila obiskovalce in se jim zahvalila za udeležbo, ne glede
na vsebino večera, o kateri v družbi običajno
težko spregovorimo. Gostja je bila Carmen
L. Oven, pisateljica in voditeljica, ki že leta
sodeluje s Slovenskim društvom Hospic. Pripovedovala je o svojih izkušnjah s spremljanjem umirajočih bližnjih in žalovanjem za
njimi. Skupaj s povezovalko Silvo Mlekuž sta

ustvarili prijetno vzdušje.
Pogovarjali sta se o zadnjih
trenutkih življenja svojcev
in bližnjih ter o tem, kako
je biti z njimi v iztekajočih
se dneh. Tudi nekaj obiskovalcev se je pridružilo
in podelilo svoje izkušnje.
Velikokrat je težko živeti s
posledicami, ko se nismo
odločili za poslednje slovo
od bližnjega.
»Kakšne zgodbe, kakšne
izkušnje, ko zmoremo spregovoriti! Zdravilne za tistega, ki spregovori, in
neskončno pomenljivo za tiste, ki zmorejo, želijo slišati.« Carmen L. Oven
Povezovalka je prebrala nekaj izsekov iz romana Tihotapci miru, ki ga je napisala Carmen
L. Oven. Gostja je ob poslušanju svojih besed
dobila občutek, da je roman napisala »druga
Carmen« – tista Carmen, ki je živela leta nazaj,
vendar je pisateljica poudarila, da je kljub temu
vesela, da je bil roman napisan takrat.
Žalovanje je naravni proces, skozi katerega gredo vsi ob
smrti bližnjega. Je
nekaj normalnega in
ni bolezensko stanje.
Kot izgubo lahko ra-

zumemo tudi, ko je bližnjo osebo spremenila
duševna bolezen. Obiskovalci so podelili svoje
zgodbe o tem, kaj so doživljali, ko so žalovali za
osebo, ki so jo poznali prej in je sedaj osebnostno drugačna, spremenjena in nerazpoznavna. Ta oseba je fizično še vedno navzoča, a se je
naš odnos do nje spremenil.
V slovenskem društvo Hospic si prizadevajo,
da se o teh temah čim več pogovarja, tako v
domačem okolju, med svojci in prijatelji, kot
tudi v splošni in strokovni javnosti. Naslednji
Hospickafe bo v Cerknem v petek, 21. 10. 2022.
»Občutek, da se nekaj premika. Tak občutek
dobim na takih večerih ... Da ta družba zares,
zares počasi, a vendarle odpira vrata temam,
pred katerimi raje molčimo, gledamo stran ...
Dokler se ne zgodijo nam.« Carmen L. Oven

V prejšnji številki Mosta smo pri članku na strani 32, ki je bil posvečen
60-letnici OŠ Kozara, pomotoma avtorici, pedagoški delavki Dominiki
Prijatelj, pripisali naziv ravnateljica. Ravnatelj OŠ Kozara je Edvard
Vrabič, kar je bilo v samem članku sicer pravilno navedeno. Obema
se opravičujemo.
Uredništvo
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Posebni poročevalec Združenih narodov
za človekove pravice in okolje obiskal
tudi Anhovo
Manuela Korečič, foto: Daniela Löhn
V okviru svojega enotedenskega uradnega
obiska v Sloveniji je srednjo Soško dolino obiskal posebni poročevalec Združenih narodov
za človekove pravice in okolje, David R. Boyd.
V starem Anhovem se je sestal z domačini
in predstavniki organizacij Civilna iniciativa
DANES! ter EKO Anhovo in dolina Soče.

Ob koncu svoje misije v Sloveniji je predstavil delno poročilo z dodanimi priporočili za
vrsto vprašanj. V poročilu je izpostavil naselje v bližini cementarne Salonit Anhovo,
kjer se že desetletja beleži visoka stopnja
smrtnosti in bolezni zaradi izpostavljenosti
azbestnim vlaknom. »Številni ljudje, ki živijo
na tem območju, so zaradi teh bolezni izgubili družinske člane in prijatelje,« je poudaril
Boyd, »sami pa trpijo zaradi bolezni, povezanih z abzestom.«

sebni poročevalec Združenih narodov je tako
v svojem poročilu pozval Vlado Republike
Slovenije, da zagotovi zmanjšanje obsega in
toksičnosti izpustov iz cementarn in vseh industrijskih onesnaževalcev. Vlado tako poziva k zavrnitvi vseh »odobritev kakršnih koli
dejavnosti, ki bi povečale onesnaženje«. Še
posebej pa je opozoril, da bi morala Slovenija
pri tem prednostno reševati prav znana žarišča onesnaženja, kot je Anhovo.

Anhovo z okolico pa je posebno mesto v poročilu dobilo tudi pri oceni stanja varne pitne
vode v Sloveniji, kjer je Boyd poudaril zago-

Zato so ti ljudje še posebej ranljivi za dodatno
onesnaženje zraka, ki ogroža njihovo zdravje
in pravico do življenja v zdravem okolju. Po-

44 | MOST | november 2022 | številka 70

tavljanje varne pitne vode za vse Slovence kot
državno prioriteto. Pri tem je posebej opozoril na ponavljajoče se resne kronične težave

s pitno vodo več kot 1000 ljudi, ki prejemajo
pitno vodo iz čistilne naprave Močila in ki jo
morajo pogosto prekuhavati. Zato je Vlado
Slovenije pozval, »naj tesno sodeluje z lokalno
skupnostjo, da bi zagotovila varnejšo oskrbo
z vodo, ki v celoti obravnava njihove skrbi«.
Celotno poročilo bo David R. Boyd marca
2023 predstavil svetu Združenih narodov za
človekove pravice.

IZ DELA DRUŠTEV

Društvo upokojencev Kanal
je obeležilo svojo 70-letnico
Klelija Dolenc, foto: Peter Falatov
V začetku meseca junija je v večnamenski dvorani OŠ Kanal DU Kanal
pripravilo slavnostno prireditev v počastitev 70-letnice društva.
Po uvodni državni himni, ki jo je zapel, dijak
3. letnika srednje elektrotehniške šole, Aleks
Pavlin, je sledil govor predsednika društva
Franca Komaca, ki je predstavil dosedanje
delo in nakazal smernice v prihodnje. Nato
je s krajšim govorom prisotne pozdravil in
pohvalil delo društva predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev severne Primorske Zlatko Martin Marušič, ki je, kasneje skupaj s predsednikom Komacem, tudi
podelil priznanja najzaslužnejšim članom.
Županja Občine Kanal ob Soči Tina Gerbec
se je poleg pozdrava in čestitk društvu za
dolgoletno delovanje z besedami hvale dotaknila tako prostovoljstva v Projektu Starejši za starejše kot razdajanja in šivanja
prepotrebnih mask med covid epidemijo,
pa tudi sodelovanja pri prevozih Prostofer.
Pohvalila je predanost članov in njihovo uspešno delo, nato pa predsedniku društva, v
znak zahvale, podelila še unikatno, ročno
izdelano darilo. Branko Dolenc, predsednik
Turističnega društva Kanal, je v zahvalo za
dolgoletno sodelovanje med obema društvoma predsedniku DU Francu Komacu izročil
plaketo. Čestitke za uspešno delo društva je
v imenu organizacije Salonit Anhovo podal
Peter Korenjak, v imenu Krajevne skupnosti
Kanal njen predsednik Risto Djurić, v imenu Lovske družine Kanal pa Radko Pičulin.
Čestitkam se je pridružil tudi Črt Kanoni,
odgovorni urednik revije ZDUS.

Prejemniki priznanj

Prejemniki priznanj:
V spremljajočem programu so sodelovali tako
najmlajši iz kanalskega vrtca kot tudi učenci iz
osnovne šole. Skupina L`uniti, ki jo že vrsto let
uspešno vodi njihova mentorica Tanja Simčič,
je s svojo ritmično točko dvignila razpoloženje
v dvorani. Orientalski ples svetovnih prvakinj,
dvojčic Aneje in Nastje Černigoj, je navdušenje
še povečal. Ko pa so na oder prišli še harmonikarji, člani društva Hram, ter skupaj z njihovim vodjem Andrejem Plesničarjem zaigrali
Na Golici, je bilo vzdušje popolno. Obiskovalci
so bili navdušeni, organizatorji pa zadovoljni,
da jim je uspela še ena velika prireditev.

• Franc Komac, velika plaketa ZDUS, za
dolgoletno in uspešno vodenje društva;
• Erna Blažič, pisno priznanje ZDUS, za
dolgoletno delo tajnice društva;
• Anica Stubičar, priznanje »prostovoljec ZDUS«, za delo prostovoljke v projektu Starejši za starejše;
• Marko Maver, priznanje »prostovoljec
ZDUS«, za delo prostovoljca v projektu
Starejši za starejše;
• Jadranka Štimac, priznanje PZDU
severne Primorske za prostovoljstvo
klekljaric pri izdelavi čipk za zlatoporočence društva;
• Jožef Gerbec, priznanje PZDU severne Primorske, ker je dolgoletni praporščak društva;
• Lucijan Turchetto, društveno priznanje za požrtvovalno delo poverjenika.

Županja Tina Gerbec čestita
predsedniku DU Francu Komacu.

Člani društva HRAM s svojim vodjem

Hvala vsem pokroviteljem in donatorjem, seveda v prvi vrsti lokalni skupnosti, ki društvo
upokojencev v vseh letih finančno ali materialno podpirajo pri njihovem delu.
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Državne športne igre upokojencev
v pikadu 2022
Majda Rejec, foto: Damijan Simčič

Zadnjo soboto v septembru je v Medgeneracijskem centru Pri Tinci v Desklah potekalo
državno prvenstvo upokojencev v pikadu, ki
sta ga organizirala Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Društvo upokojencev Deskle Anhovo. Nastopilo je 15 ženskih
in 14 moških ekip iz vse Slovenije.
Za veselo razpoloženje je tekmovalce že ob prihodu pričakal Pihalni orkester Salonit Anhovo, ki je zaigral nekaj poskočnih skladb, zaplesale pa so tudi mažotetke Športnega twirling
kluba Deskle. Pred začetkom iger so se udeleženci zbrali v kinodvorani Kulturnega doma
Deskle. Domačinka Marjana Zidarič je zapela
Zdravljico, nato pa so sledili pozdrav in nagovor predsednika DU Deskle Anhovo Jožeta
Valentinčiča in predstavitev pravil tekmovanja.
Zaključno prireditev so oblikovali otroški
pevski zbor Osnovne šole Deskle, ki je pod
vodstvom učiteljice Katarine Kovač zapel pesmi Deček in sonce, Špela Marela in Kadar
zagrmi. Učenec Andrej Kralj pa je na diatonično harmoniko zaigral ljudski Rompompom in Po dekle. Prisotni so nastopajoče nagradili z bučnim aplavzom.
Sledila je podelitev priznanj nastopajočim
ekipam ter pokalov in medalj najuspešnejšim
ekipam in posameznikom. Najuspešnejša je

bila moška ekipa DU Deskle Anhovo, drugo
mesto je pripadlo ekipi Velenja, tretja pa je
bila ekipa iz Šentjerneja. Pri ženskah so državne prvakinje postale Velenjčanke, druge
so bile Tolminke, tretje pa Kamničanke.
Med posamezniki si je prvo mesto priigral
Jože Valentinčič, DU Deskle Anhovo, drugo
Dezider Varga, DU Lendava, tretje pa Slavko Frančič, DU Šentjernej. Prvakinja med
ženskami je bila Katarina Simonšek, DU Se-

novo, druga Olga Bračič, DU Velenje, in tretja
Mira Kelemina, DU Ivanjkovci.
Igre so potekale v prijetnem vzdušju. Predsednik
komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
ZDUS Boris Zajc je ocenil, da je bilo tekmovanje
izpelkjano korektno in v skladu s pravili.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakor koli pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi tekmovanja.

Razmigajmo se
Darja Rijavec, foto: Marjana Černigoj

Takoj ko je na vrata potrkal oktober, so se za
skupinsko vadbo ponovno odprli tudi prostori večnamenske dvorane v Levpi, ki nas vse,
ne glede na spol in brez omejitve starosti,
vabijo, da se razmigamo. Že samo druženja
so prava protistresna terapija, z zanimivimi,
vsakič nekoliko drugačnimi vajami; pod strokovnim vodstvom izkušene in srčne vaditeljice Marjane Černigoj pa si bomo tam do po-

zne pomladi lahko nabirali tudi moči, pridobivali kondicijo, si okrepili hrbet, mišice ter
izboljšali koordinacijo in gibljivost telesa. Fizični napor in povišani srčni utrip nam bosta
dvignila tudi nivo serotonina, hormona sreče.
Vzemimo si torej čas zase, blazino in plastenko vode ter naredimo nekaj za svoje zdravje.
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Špik ob dnevu
državnosti
Darja Rijavec

Zapisano ob dnevu državnosti, 25. junija 2022, v zahvalo Jožetu Bezeljaku,
po domače Martinovemu Jožkotu, ki
pravi, da ga je zaraščen in opuščen vrh
Špika na višini 922 m popolnoma prevzel; razgled za bogove; od Triglava do
Kanina pa tja do najvišjih vrhov Dolomitov in vse do morja. Zato je ta lepi
kraj uredil tako, da je danes dostopen
vsem, ki sta nam ljubi narava in preteklost naših prednikov.

Praznuješ danes, domovina,
prelepa naša kalska pokrajina,
nam ljuba rojstna vas Vrhavška.
Vzljubil si jo tudi, Jožko, ti,
ki k nam iz mesta te zvabila je zelena cesta.
Tvoj dom je zdaj idilični naš kraj,
tu v jutrih jasnih uživaš v pogledih krasnih,
v barvitosti zahodov sončnih na večer se sproščaš,
a sredi dneva v gozd med drevje te pešpot popelje.
Tam, kjer ob gozdni poti ti agrarna je sušice namenila,
se je ideja porodila, ko padel suhi je prastari bor,
naredil mizo si, iz debla stol,
v parobek pa simbol slovenstva – zeleni lipov list v srce zarisal,
grmovje med skalovjem si posekal,
navkreber stezo v hrib markiral,
v spomin na čase krute fronte soške granato pritrdil na skalo,
na kamen pa ime si ŠPIK zapisal.
Proti nebu dvignil danes si zastavo in povabil,
da skupaj knjigo vpisno z žigom namestimo
in rojstni dan dežele naše tu vrh Špika proslavimo.

Pokrajinske športne igre pzdu
severne Primorske
Franc Komac, foto: Peter Falatov
Po dveh letih premora so v letošnjem letu
potekale 17. Športne igre upokojencev Pokrajinske zveze društev upokojencev severne
Primorske. Organizacijo je prevzelo Društvo
upokojencev Kanal in tudi izvedlo tekmovanje v petih športnih disciplinah, dve športni
disciplini pa sta izvedli DU Ajdovščina in DU
Deskle - Anhovo.

18. junija 2022 je v večnamenski dvorani Osnovne šole Kanal potekala zaključna
slovesnost s podelitvijo priznanj, pokalov in

medalj ob zaključku 17. Športnih iger Pokrajinske zveze društev upokojencev severne
Primorske.

Na letošnjih igrah je sodelovalo 18 društev
upokojencev, in sicer Ajdovščina, Branik,
Bukovica/Volčja draga, Čepovan - Lokovec,
Deskle - Anhovo, Dornberk, Grgar, Idrija,
Kanal, Kobarid, Kojsko, Miren, Prvačina,
Renče, Solkan, Tolmin, Vipava in Vrtojba.
321 športnic in športnikov je sodelovalo v
sedmih športnih panogah. Moška ekipa DU
Kanal v balinanju in moška ekipa v pikadu
ter ženska ekipa v streljanju z zračno puško
so si z zmago na pokrajinskih igrah zagotovili
pravico nastopa na državnih športnih igrah
upokojencev Slovenije.
V skupnem seštevku je zmagalo DU Solkan,
pred DU Ajdovščina in DU Kanal.

Ob zaključku še ena gasilska
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Po letu dni nove zanimivosti
na Tematski poti Deskle
Turistično Društvo Korada Deskle - Anhovo
Že ob odprtju Tematske poti Deskle v septembru 2021 ob 100-letnici Salonita Anhovo smo
napovedali, da pot še ni zaključena, da je »živa« in da se bo nadgrajevala. Sedaj po enem letu lahko
z zadovoljstvom ugotavljamo, da lahko na poti srečamo veliko novega. Vse to smo želeli predstaviti
ob »prvi obletnici« poti, na pohodu 17. septembra 2022.
Deževno vreme nam je bilo zelo nenaklonjeno, ampak smo vztrajali in nam je tudi uspelo. Tik pred napovedanim pohodom je nehalo
deževati in celo sonce nas je nagradilo s sončnimi žarki, prav ko smo prispeli na najvišjo
točko poti.
Ena od dveh največjih pridobitev je urejeno
vzletišče za jadralne padalce, ki je najvišja
točka tematske poti. Točko smo opremili z
mizo ter klopco ljubezni po zgledu lesenih
klopc s srcem v naslonjalu, ki jih najdemo po
številnih razglednih točkah po Sloveniji. Naša
se od drugih razlikuje po tem, da je betonska.
Na tej točki smo postavili tudi škatlo z vpisno
knjigo, kamor se pohodniki lahko vpišemo,
ko prehodimo pot.
Na pohodu 17. septembra 2022 smo razglasili začetek tekmovanja, kdo bo v enem letu
največkrat obiskal Tematsko pot Deskle. Štejejo seveda vpisi v vpisno knjigo. Čez eno
leto bomo na dogodku, za katerega upamo,
da bo postal tradicionalni dan Tematske poti
Deskle, razglasili zmagovalca.
Druga novost na poti je točka, posvečena
Društvu obolelih zaradi azbesta, na kateri
smo poleg klopce in mize postavili rekreacijski objekt in razlagalno tablo. Vsebina table
nam razkriva žalostno zgodovino naše doline,
to je zgodovino azbesta. Seznanimo se lahko
tudi z zgodovino ter aktualnimi dejavnostmi
društva. Posebej pa tabla izpostavi ustanovitelja in dolgoletnega predsednika društva,
Radivoja Veluščka, tudi častnega občana Občine Kanal ob Soči.
Ker smo na dogodek povabili vse člane
društva, med katerimi so tudi starejši, smo
poskrbeli za prevoz s kamnolomskimi toyotami. Na pohod se nas je odpravilo približno 30,
vseh udeležencev pa nas je bilo 50. Po pohodu

Skupinska slika na vzletišču za jadralne padalce, kjer se nam je pridružil tudi Emil Blažič, eden od
začetnikov tega športa v Desklah.

Točka Društva obolelih zaradi azbesta ter
razlaga ob tabli na otvoritvi

Nastop Tinc

smo se okrepčali in družili na tabornem prostoru, kjer so nam dogajanje popestrili mlade
twirlarke Športnega twirling kluba Deskle ter
naše »Tince«.
Hvala vsem udeležencem in vsem nastopajočim, se vidimo na Tematski poti Deskle čez
eno leto.
Nastop twirlark
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Naše počitnice 2022 – Zadar, Borik
Nevenka Malnič, foto: Klavdij Kofol
Društvo upokojencev Kanal svojim članom ponuja številne dejavnosti. Ena od teh je tudi
tradicionalna organizacija poletnih počitnic na morju. Odločitev je bila zaradi zagotovila
ugodnejše cene aranžmaja sprejeta sredi zime.
Nepredvidljiva epidemija je sicer puščala senco
dvoma, a pozitivne izkušnje preteklih letovanj so
dale naši Sonji vetra v jadra. Povabila nas je in mi
smo se, kljub vsem pomislekom, tudi tokrat odzvali v velikem številu. Napolnili smo avtobus v
upanju, da nam bo zopet dano doživeti lepe počitnice. Zvezde so bile na naši strani. Poletje je letos pohitelo in topla oblačila so lahko brez dvoma
ostala doma.
Zbrali smo se v nedeljo, 26. junija, v prijetnem
jutranjem hladu, se udobno namestili na avtobus
in krenili proti cilju, ki je bil tokrat v Boriku blizu Zadra v hotelu Donat. Ob prihodu nas je poleg
Relaxovih animatorjev sprejelo vroče sonce, ki je
napovedovalo, da bo senca, poleg osvežujočega
morja, zelo iskana. Prav hitro smo se udomačili v
prijetno ohlajenih sobah. V hotelski restavraciji so
bile na izbiro dobrote za vse okuse. V senci starih
oljk in borovcev smo na udobnih hotelskih ležal-

Še zadnje fotografiranje pred odhodom domov

PREVERJENA
RABLJENA VOZILA

12 m

Preverjena
zgodovina vozil

Kredit ali leasing

Do 12 mesečno
jamstvo

Pregled po 140
kontrolnih točkah

nikih našli dovolj udobja za počitek,
lenarjenje, kramljanje s sosedi in za
druga veselja med počitnice. Prijetno
toplo čisto morje je bilo na dosegu
roke, na raznoliki obali je vsak lahko
našel kotiček zase.
Ob hotelu je bil tudi bazenček s sladko vodo, ki je ponujal vsem, predvsem pa otrokom obilico veselja. Ob
večerih pa je bilo ob njem prijetno
posedeti ob dobri družbi in pijači.
Relaxovi animatorji so ves dan ponujali različne dejavnosti, skrbeli,
da otrokom, pa tudi odraslim ni bilo
dolgčas. Sicer je vsak sam, po svojem
okusu, preživljal dan. Čeprav smo
bili razpršeni v velikem kompleksu
hotela, smo našli tudi trenutke, ko
smo se srečali, pokramljali drug z
drugim in vsak se je potrudil, da je
bilo bivanje prijetno. Meni osebno
je najbolj prijalo jutranje plavanje v
osvežujočem zlikanem morju.
Zanimiva okolica je kar klicala po
jutranjih ali večernih sprehodih. Zadar je sicer približno uro hoda oddaljen od hotela, a je marsikoga zvabil,
da se je podal na pot in se v mestu zlil

Nova Gorica t: 05 33 84 590 · Tolmin t: 05 38 00 550
www.stavanja.si

s tokom številnih obiskovalcev na
njegovih starodavnih ulicah, prisluhnil skrivnostni glasbi morskih
orgel in se nadihal zraka, pomešanega z razpršenimi kapljicami
morja. Na voljo je bil tudi mestni
avtobus ali taksi, organiziran pa je
bil tudi izlet v Zadar z večernim
ogledom mesta. Pika na i pa so
bili čudoviti, nepozabni, čarobni
sončni zahodi, ki pobožajo dušo
in se vtisnejo globoko v spomin.
Vse lepo hitro mine in tudi nedelja, 3. julija, se je prikradla kar naenkrat. Klaudi je, kot že velikokrat,
v spomin na te počitnice v objektiv
ujel trenutek slovesa. Na avtobus
smo poleg nas in prtljage naložili
tudi prijetne spomine in doživetja
in si obljubili, da bomo ostali zdravi, da se ob letu spet zberemo in odpeljemo novim počitnicam naproti.
Hvala vodstvu društva, predvsem
Sonji, predsedniku društva Francu, Turistični agenciji Relax, da ste
nam omogočili to doživetje. Predvsem pa hvala vsem udeležencem
letovanja za prijetno sobivanje.
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Leto 2022 morda prelomno za
Društvo obolelih zaradi azbesta
Lojzka Reščič
Ravno leto mineva, odkar je bil v Mostu objavljen članek o delovanju Društva obolelih zaradi
azbesta. Od takrat se je toliko dogajalo, da se nam zdi potrebno, da vas seznanimo s svojimi
dejavnostmi, ki so in bodo lahko marsikomu v pomoč.

Sodelovanje z Univerzitetno
kliniko Golnik
Zakaj v naslovu »prelomno leto«? V društvu
se izredno trudimo pomagati vsem, ki so bili
izpostavljeni azbestu. Nekako smo čutili pomanjkanje sistemskega pristopa. Na vprašanja,
kot npr., če sem delal leta z azbestom, ali naj
grem na pregled pljuč, CT-slikanje, če imam
že desetletja postavljeno diagnozo azbestoza, ali bi bilo potrebno kakšno spremljanje, v
glavnem ni bilo odgovorov. To je bilo v veliki
meri prepuščeno posamezniku, ki se je velikokrat napotil do zdravnika, ko so bili simptomi že prehudi. In tako so, ko so pacienti
prišli do ustreznega strokovnjaka, prevečkrat
slišali vprašanje: »Kje ste bili do sedaj? Če bi
prišli prej, bi vam lahko pomagali.« Ker nam
je bilo tega poslušanja dovolj, smo se spomladi
2021 najavili na obisk direktorju Univerzitetne klinike Golnik. Doc. dr. Alešu Rozmanu
se zahvaljujemo za prijazen sprejem. Že takoj
po uvodnem razgovoru je bilo jasno, da je
prepoznal problematiko in stisko naših ljudi.
Na sestanek je povabil tudi Katjo Adamič, dr.
med., ki je odgovorna za področje diagnostike.
Tako je z novembrom 2021 zaživela na Golniku ambulanta za paciente, ki so bili izpostavljeni azbestu. Prva skupina devetih pacientov
je bila naročena na pregled 20. novembra. Z
letom 2022 delujeta dve štiriurni ambulanti na
mesec, ena je namenjena društvu OZA, druga
pa drugim napotitvam.
Kako potekajo pregledi na Golniku? Pregled obsega štiri faze: razgovor z zdravnikom, spirometrijo, rentgen in odvzem krvi za laboratorijske
preiskave, pa tudi za namen študije biomarkerja
fibulin 3. V primeru ugotovljenih sprememb so
pacienti napoteni tudi na CT-preiskavo pljuč.
Glede na diagnozo je predpisano potrebno
zdravljenje ali nadaljnje periodične kontrole, za
namen študije fibulin 3 pa tudi odvzemi krvi na
6, 12, 18 in 24 mesecev. Od novembra 2021 je
bilo obravnavanih več kot 120 pacientov.

Predavanje dr. Katje Adamič s klinike Golnik na občnem zboru društva, junija 2022

V društvu nam je pomembno, da pomagamo,
da storimo tisto, kar je v naši moči. Z vzpostavitvijo ambulante ter z zelo dobrim sodelovanjem
s kliniko, pa tudi s pomočjo pri naročanju, s prevozom pacientov, s pomočjo med pregledi, na
koncu pa še s kosilom lahko pomagamo in pacienti so za to neizmerno hvaležni. Zato lahko
rečemo, da je od ustanovitve leto 2022 morda
res prelomno leto za društvo, saj sta zdaj končno
omogočena vsem, ki smo bili izpostavljeni azbestu, sistemsko spremljanje in obravnavanje.
Za vsa pojasnila v zvezi z naročanjem na Golnik
lahko stopite v stik z društvom.

Organiziramo vodeno
rekreacijo
Redna telesna vadba in prijetno druženje ob njej
sta zelo pomembna za zdravje, zato objavljamo vabilo na vadbe, ki jih organizira društvo.
Čeprav so se začele že v prvem tednu oktobra,
se nam lahko še vedno pridružite. Občini in
osnovnima šolama Deskle in Kanal se zahvaljujemo za podporo pri organizaciji vadbe.

VODENA REKREACIJA
Kje?
DESKLE

KANAL

Kdaj?

Vaditelj

Oblika vadbe

Ponedeljek: 18.00–19.00

Deni Drnovšček

Terapevtska telovadba za ženske

Torek: 19.30–21.30

Dušan Carli

Rekreativna vadba za moške

Sreda: 19.00–20.00

Nena Štendler

Rekreativna vadba za ženske

Sreda: 18.00–19.00

Deni Drnovšček

Terapevtska telovadba za ženske

Četrtek: 19.00–20.00

Dušan Carli

Rekreativna vadba za moške

Deni Drnovšček

Vadba v fitnesu

FITNES NOTHING GIM Ponedeljek: 10.30–11.30
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Romarski pozdrav
Uredništvu se je septembra iz španskega
Santiaga de Compostella javila Tanja Šuligoj, ki je zaključila svoj deveti Camino
de Santiago, znamenito romarsko pot.
Bralcem pošilja pozdrave!

Terapevtska vadba za ženske v telovadnici OŠ Deskle poteka pod budnim očesom vaditelja.

za vzpostavitev mobilne paliativne enote tudi v
goriški regiji, ki jo bomo naslovili na Ministrstvo za zdravje RS in pri tem računamo na čim
večjo podporo. Pri tem je pomembno zavedanje, kaj paliativa je, saj velikokrat prevladuje
mnenje, da gre le za oskrbo hudo bolnih nekaj
dni pred smrtjo. Za razumevanje, da ni tako,
predstavljamo izsek iz zgibanke Splošne bolnišnice Jesenice in društva Palias:

Predsednik društva z dr. Matejo Lopuh, dr. med.,
in njenim službenim avtom, opremljenim s
kompletno opremo za paliativno oskrbo na
domu, ob njenem prvem obisku v naših krajih

Pomoč najhuje bolnim

»Paliativna oskrba je namenjena lajšanju motečih simptomov kronične neozdravljive bolezni. Kljub temu da se nekaterih bolezni ne da
pozdraviti, se da z njimi relativno dobro živeti.
Včasih so paliativno oskrbo enačili z oskrbo pacienta ob koncu življenja. Danes vemo, da zgodnja paliativna oskrba celo podaljšuje življenje
in izboljša njegovo kakovost. Paliativna oskrba
je nadgradnja običajne medicinske oskrbe. Vse

dosežke medicinske stroke želi povezati z bolnikovimi možnostmi in pričakovanji.«
Z letošnjim letom je naše društvo dobilo svojo
točko tudi na Tematski poti Deskle. Sprehodite
se po poti in jo obiščite. Še vedno se lahko tudi
naročite na cepljenje proti pnevmokokom.
Vabljeni, da se pridružite društvu in našim dejavnostim!

Po pogovorih z zdravniki, s patronažnimi sestrami, predvsem pa z bolniki s hudimi boleznimi
in njihovimi svojci smo se seznanili še z eno
možnostjo, s katero bi hudim bolnikom lahko
pomagali. To je paliativna oskrba neozdravljivih
bolnikov na domu. In tudi tu smo stopili v akcijo. Izvedeli smo, da mobilne paliativne enote
delujejo že na območju Gorenjske in v osrednji
Sloveniji. S pomočjo prijaznih sodelavcev klinike Golnik smo vzpostavili stik s pravim človekom za to področje. To je dr. Mateja Lopuh,
zdravnica anestezistka v bolnici Jesenice, pa
tudi koordinatorka na državni ravni za paliativno oskrbo. Poleg tega, da nas je seznanila,
kako so to oskrbo organizirali na Gorenjskem,
da nam je svetovala, kako naj damo pobudo za
organizacijo te pomoči na Goriškem, je pripravljena »poskusno« obiskovati paciente na našem
področju. Da v praksi vidimo, kako to poteka.
Seveda smo s tem seznanili tudi vse zdravnike
na našem območju. Sedaj pripravljamo pobudo
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ŠKT društvo Levpa ima novo predsednico
Irena Brezavšček

Po krajšem prepričevanju je Izidora Grosar privolila, da malo pokramljava o novi vlogi, ki jo je sprejela kot
predsednica Športno-kulturno turističnega društva Levpa, Pogovarjali sva se o trenutnem stanju v društvu,
načrtih in željah …

Povejte mi, Izidora, tako za
začetek, koliko časa že obstaja
ŠKT društvo Levpa?
Društvo deluje že 22 let. Ustanovljeno je bilo
leta 2000, njegov prvi predsednik pa je bil Miran Jug, ki je bil na tem položaju polnih deset
let. Leta 2010 ga je zamenjal Aleksander Štrukelj in predsedoval 12 let – vse do letošnjega aprila, ko sem bila na mesto predsednice
društva izvoljena jaz.

Izidora Grosar, foto: osebni arhiv

Društvo upravlja z
večnamensko dvorano v
Levpi ter športnim parkom z
igriščem.

tradicionalnim pohodom
»Kje so tiste stezice« …
Ta pohod je res kar velik zalogaj za društvo in
bi ga sami člani težko zmogli. Po vaseh, kjer
pohod poteka, so namreč pripravljene stojnice s hrano in pijačo, za katero poskrbijo skupaj društvo in krajani. Prav letos, 8. oktobra,
bo potekal že 20. pohod. Ponavadi je pohod
v maju, sedaj pa je že drugič, predvsem zaradi slabih vremenskih razmer, preložen na
oktober. V vseh teh letih so se med gostitelji
in pohodniki po stezicah ter vaseh in zaselkih
marsikje stkale že prav posebne vezi …
Na »pohodni dan« poteka tudi turnir v malem nogometu – trojke, ki ga pripravijo mladi
člani našega društva. Mladina, ki ima v večnamenski dvorani v Levpi tudi svoj prostor, se
vsako leto izkaže s pustovanjem oz. obiskom
pustnih mask po vaseh v Krajevni skupnosti
Levpa, ki nas vedno znova očarajo z novimi
zamislimi in videzom.

Pa še za nekatere prireditve v
krajevni skupnosti skrbi ŠKT
društvo.
Ja, veliko dela, truda in skrbi članov društva
terja vsako leto, letos že 18. zapored, priredi-

Vse je v lasti občine, upravljavec je Krajevna
skupnost Levpa, za oddajo dvorane in čistočo
ter osnovno vzdrževanje objekta in površin
pa skrbi ŠKT društvo. Dvorana se oddaja za
potrebe raznih prireditev, srečanj, delavnic …
V okviru društva delujeta aktiv podeželskih
žena in sekcija za šport in rekreacijo.
Veliko dela mora opraviti 140 članov društva,
ki pa jim – posebno ob organizaciji npr. pohoda »Kje so tiste stezice« – priskočijo na pomoč
tudi krajani po posameznih vaseh in zaselkih.

Pa se naveživa na prireditve,
ki jih vsako leto izpelje
društvo, začniva prav s

tev »Mušje dirke«. Te se odvijajo na dan cerkvenega praznika Marije Snežne, prvo nedeljo po 5. avgustu.
Finančno je ta prireditev kar velik zalogaj,
zato moram poudariti, da nam brez glavnega
pokrovitelja – Občine Kanal ob Soči –, ki je
sicer pokrovitelj tudi vseh drugih naših prireditev, sploh ne bi uspelo. Hvaležni smo vsakoletnima pokroviteljema Salonit Anhovo, d. d.,
in Eternit Slovenija, d. o. o., ter vsem donatorjem, ki se odzovejo na naše prošnje za pomoč.
Prav tako vsako leto 26. decembra praznujemo
v Levpi »štefanovo«. Praznovanje organizira
društvo, sodelujejo pa vedno tudi vrtčevski
otroci in učenci nižjih razredov, otroški pevski
zbor, včasih se pridružita še plesna in dramska
skupina ter cerkveni pevski zbor Levpa.

Marsikaj drugega se še dogaja
pod okriljem ŠKT društva.
Tu so še vsakoletne spomladanske čistilne akcije, sodelovanja na prireditvah v drugih KS,
telovadba v dvorani večnamenskega objekta,
razna srečanja z lokalnimi skupnostmi, delavnice. Mladina je v Občini Kanal ob Soči in
tudi v drugih občinah prisotna kot ekipa na
turnirjih malega nogometa. Pohvalna je dejavnost aktiva podeželskih
žena, ki sodeluje na raznih
prireditvah v naši občini in
se predstavlja s stojnico z
domačim pecivom.

Delo
predsednice, ki
ste ga prevzeli,
se ponavadi
začne z velikimi
pričakovanji,
načrti, željami …
Aktiv podeželskih žena s stojnico v Kanalu
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Ko sem sprejela predsedovanje v ŠKT društvu Levpa, je bilo to v dobri kondiciji in finančnem stanju.
Pričakovanja in načrti so veliki, istočasno pa se zavedam, da so za
uresničitev večine potrebna znatna finančna sredstva.
Upam pa, da se bo marsikaj dalo urediti tudi z manj denarja, pa z
veliko dobre volje in vajene požrtvovalnosti vseh članov.
Moji načrti v prvi vrsti vsebujejo predvsem več druženja in raznovrstnih srečanj, saj nas je covid-19 na tem področju za marsikaj prikrajšal
in nas nekako razčlovečil. V mislih imam športno-rekreativne dejavnosti. Poleg brunarice imamo »balinplac«, ki bi ga lahko ponovno aktivirali. Srečanja ob »briškuli« bi utegnila biti zanimiva. Sami prostori
in okolica objektov ŠKT društva v Levpi kar kličejo po raznovrstnih
delavnicah, ki bi jih tu lahko izvajali.
Izidora, kot nova predsednica ŠKT društva Levpa kar izžarevate voljo
in energijo ob prevzemu pomembne naloge. Želim vam veliko uspehov ter dobrega in vzajemnega dela s člani društva, krajani in širšo
skupnostjo.

Mušje dirke so zakon.

18. tradicionalne Mušje dirke v Levpi
Laura Skrt, foto: Mitja Berlot
Osli v Levpi ponovno glavna atrakcija.
Sončna nedelja je poskrbela za odličen
obisk prireditve, kjer so kraljevali trmasti
štirinožni prijatelji.
V nedeljo, 7. avgusta, se je v Športnem parku Levpa ponovno zaslišal oslovki glas. Po
dveh letih premora je ŠKT društvo Levpa organiziralo že 18. tradicionalne Mušje dirke. Program se je začel ob 16. uri s
pozdravom nove predsednice ŠKT društva
Levpa Izidore Grosar ter nagovorom županje Občine Kanal ob Soči Tine Gerbec. V
zabavnem delu programa, ki sta ga povezovala Marjan Uljan in Toni Mežan, je imel
glavno mesto veliki Gran prix Levpa 2022.
Letos se je za glavno nagrado potegovalo

Ta prave dirke

deset jahačev in jahačic v dveh skupinah po
pet jahačev. Najboljši trije iz vsake skupine
so se uvrstili v veliki finale, kjer je na koncu
slavila Elis Bratuž iz Šempetra pri Gorici.
Po sedaj že tradicionalnih dirkah so sledile
še igre z osli, ki prav tako vsako leto navdušujejo gledalce. Letos je v le teh sodelovalo
pet ekip, zmage pa sta se razveselila domačina Aleš Šuligoj in Filip Skrt.
Po obilici smeha in zabave na dirkališču se je
na igrišču začel otroški program. Za najmlajše obiskovalce sta odlično poskrbela voditelja prireditve, ki sta eden s čarovniškimi,
drugi pa s plesnimi triki navdušila mlado
množico in ji pričarala nasmeh na ustih ter
ustvarila res nepozabno otroško rajanje. Vsi

obiskovalci pa so nestrpno čakali zaključek
dnevnega programa – tombolo in njen glavni dobitek v vrednosti 299 €. Ko so bile vse
nagrade podeljene, pa se je ob 20. uri lahko
začela zabava z Ansamblom Stil, ki je hitro
napolnil plesišče in poskrbel, da je žur v Levpi trajal do zgodnjih jutranjih ur.
Prireditev je znova požela velik uspeh, organizatorji so kljub obilici dela in stroškov z izpeljano prireditvijo zadovoljni in hvaležni vsem,
ki so se prireditve udeležili. Posebna zahvala
pa gre vsem članom društva, ki so kakor koli
pripomogli pri sami izvedbi prireditve, ter
vsem donatorjem in lastnikom oslov. Vsi upajo in si želijo, da se naslednje leto zopet skupaj
poveselijo na Mušjih dirkah v Levpi.

Vsestransko koristna živalica
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Odpustek z železno mašo
prelata Franca Kralja na Marijinem Celju
Metoda Humar, foto: Gabrijel Humar
Letošnji Odpustek, shod Marijinega imena na Marijinem Celju, smo v nedeljo, 11. septembra,
obogatili s praznovanjem 70-letnice duhovništva rojaka prelata Franca Kralja. Somaševanju, ki
ga je vodil slavljenec, so se pridružili koprski škof Jurij Bizjak in duhovniki, ki so z gospodom
Francem in z marijaceljsko župnijo povezani na različne načine.
Slavljenca je v začetku maše nagovoril domači župnik Aleš Rupnik, v mašnem nagovoru pa gospod
škof Jurij. Škof Jurij je orisal slavljenčevo življenjsko
pot duhovnika in župnika, profesorja, prefekta in
ravnatelja Srednje verske šole v Vipavi. Izpostavil je
njegovo železno voljo in trdnost, ki je bila potrebna,
da je svoje poslanstvo v težkih časih v popolnosti
izpolnjeval. V duhovnika je bil pred 70 leti posvečen kot še ne 23-letni mladenič. Poleg opravljanja
službe župnika je na Srednji verski šoli v Vipavi in
kasneje na Škofijski gimnaziji Vipava poučeval zgodovino in geografijo, zgodovini se je zapisal tudi kot
vesten in predan raziskovalec. Ob vsem tem pa je bil

Voščilo mladih slavljencu Kralju

vedno navezan na rojstni Lig,
se pogosto vračal domov in
z Marijaceljani praznoval ob
vseh večjih slovesnostih, ostajal povezan z rojstno župnijo
in jo podpiral v materialnem
in duhovnem pogledu.
Za to povezanost so se mu v
voščilu ob koncu maše v imenu marijaceljske skupnosti
zahvalili mladi in mu čestitali ter izrekli zahvalo tudi za
Voščilo mladih slavljencu Kralju
zgled 70-letne zveste ljubezni
do Boga, ki se ji je na začetku
duhovniške poti zaobljubil z besedami Medtem ko se je slavljenec ob koncu maše
apostola Petra: »Gospod, ti vse veš, ti posvečal pogovoru z navzočimi, so domačini
veš, da te ljubim.« Te besede so krasile pred cerkvijo poskrbeli za gostoljubno potudi prton, ki so ga ob slovesnosti pos- gostitev. Prazničnemu vzdušju so svojo noto
tavili možje in fantje pred vhodom v dodali pevci domačega cerkvenega zbora ter
cerkev. Z darovi, ki smo jih slavljencu pritrkovalci iz Kanala. Veselo vzdušje se je z
namenili rojaki, smo se spomnili tudi zbranimi duhovniki in sorodniki gospoda
njegovih sobratov v Petrovem domu v Franca nadaljevalo ob kosilu v kulturnem
Šempetru pri Gorici in zaželeli, da pra- domu v Ligu vse do poznega popoldneva, ko
znovanje odmeva tudi v skupnosti, kjer je praznik zaokrožil čudovit in vsem nam ljub
gospod Franc preživlja svojo starost. pogled na v zahajajoče sonce odeto Benečijo.

Smeh ni greh
Irena Brezavšček
•
Zgodilo se je, da sta se Tone in Franca srečala pozno ponoči na cesti, ki je vodila mimo pokopališča.
Ob srečanju je Franca Toneta prestrašeno pogledala in mu, čeprav ga ni poznala, s trepetajočim glasom zaupala: »Ojej, dobro, da sem vas
srečala. Vi ne veste, kako je mene strah hoditi
ponoči mimo tega pokopališča.«
»Ja, vam verjamem!« je z globokim basom dejal
Tone. »Tudi mene je bilo hudo strah, dokler sem
bil še živ!«
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•
Pepe se je vrnil z večernega obiska gostilne ravno malo pred eno uro ponoči. Porikverc, lepo počasi in potiho se je odpravil v spalnico, kjer je Micka že smrčala.
Ravno se je usedel na posteljo, ko je v cerkvenem zvoniku udarilo enkrat.
Micka je bila hitro zbujena in se je na Pepeta zadrla:
»Ti pokora zmešana. Spet ponočuješ. A res ne znaš priti pred eno domov?«
»Ob enih?« se začudi Pepe. »Kako ob enih?« ponovi še enkrat.
»Ti bom jaz posvetila!« se spet razburja Micka. »Saj je v zvoniku pravkar udarilo enkrat!«
»Aja?« se podmolklo začudi Pepe. »Ura je deset, zato je enkrat enko udarilo. A si ti že kdaj
slišala, da bi v zvoniku tolklo nulo?« se je Pepe spokojno ulegel na posteljo k ihtavi Micki.

ZA VSAKEGA NEKAJ

Opravičevanja in odpuščanja

Zagorski ajvar

Irena Brezavšček

Irena Brezavšček

V otroških letih sem s svojim »dolgim jezikom« užalila prijatelja ...

Recept prihaja iz Hrvaškega Zagorja. Hvala
prijateljem, da so mi dovolili objavo in ga tako
lahko delim z bralci Mosta.

Danes vem, kako lahko človeka nepremišljene besede zabolijo, zato je jezik malo krajši,
čeprav od vsepovsod slišim, da živimo v demokraciji in vsak lahko pove, kar misli.
Človek tako ali drugače »stegne jezik«, napiše, kar se mu zdi, da mora napisati, ker je
v njegovi podzavesti zabeleženo, da dela vse
lepo in prav. Napisana beseda že od nekdaj
velja za veliko bolj verodostojno od povedanih besed. Prav zato si večkrat upamo
več govoriti kot pa napisati. Za napisanimi
besedami moraš neizpodbitno »stati«, za izrečene besede pa je pogosto razlaga, da niso
bile tako mišljene, da nekdo ni prav slišal,
da ni prav razumel. Skratka, z izrečenimi
besedami veliko lažje manipuliramo kot z
napisanimi. Mnogo hitreje se spremenijo v
»kvantarijo« oz. opravljanje ali celo obrekovanje. Ko pride »štorija« do konca, je težko
ugotoviti celo ustvarjalca in prvotnega lastnika povedanih besed. Da ne govorimo o
vsebini, ki se največkrat izrodi v popolnoma
drugo zgodbo, kot je bila prvotno povedana.
Srečna sem, ker mi je dano gledati in poslušati vnuke in njihovo generacijo v zgodnjih
osnovnošolskih letih. Včasih pa me nekako
zaboli, ko opažam, s kako neverjetno lahkoto otroci izrekajo besedo »sori«, no kdaj
pa kdaj tudi »oprosti«. Skoraj lažje in hitreje
kot besedo »hvala« ali »prosim«. Nekako
beseda »oprosti« ni več odvisna od velikosti
problema ali dogodka, zaradi katerega naj
bi bila potrebna. »Sori« ostaja enak po izrečeni grdi besedi, laži, zmerjanju, pretepu ali
kraji. Na žalost, in ne vem, zakaj, se je meja
med nekoč dobrim in zlim, resnico in lažjo
nekako zabrisala.
In ker smo ravno pred volitvami … Kako
neizmerno je zabrisana ta meja ob raznih
predvolilnih obljubah naših politikov, predstavnikov ljudstva? Tudi nekateri politiki
uporabljajo raznorazne prijeme »nakladanja« obljub, polresnic in neresnic ter celo
laži … Da ne govorimo o materialnem okoriščanju s pridobljenim položajem. Zgodi
se, da lažejo in kradejo, da se kar kadi, pa
jim velikokrat niti »sori« ni treba reči. Oni
lepo kar »odstopijo« s svojega položaja, se

Sestavine:

neizmerno »žrtvujejo« in situacija je rešena.
Kako in kje, če sploh kdaj se zares konča,
tega največkrat ne vemo. Polna usta obljub pred izvolitvijo in kasnejše neizmerno
sprenevedanje, sla po moči in oblasti ter
neznanska pozabljivost in celo izguba spomina; vse to zaznamuje kar (pre)velik del
našega in na splošno političnega sveta. In
ne veš, ali zato, ker se je preveč »kadilo«, se
lagalo ali celo storilo. Težko ugotovljiva in
zabrisana je meja med dobrimi in slabimi
lastnostmi, med dobrimi in slabimi dejanji.
Tako zelo, da človek na koncu več ne ve, kaj
je dobro in kaj slabo, ali je bil ogoljufan, ali
mu je bilo celo kaj podarjeno …
Čudno, da se nisem niti zavedala, da sem
podzavestno prešla z otrok kar k politikom.
Primerljivo – ali pač ne. Otroška duša naj
bi bila vsaj v svoji osnovi čista in torej kar
težko primerljiva z dušami in srci tistih,
ki se posvetijo politiki. Prav v istem smislu in primerljivosti pa nam življenje čisto
preprosto zaide v primerljive okvire na drugih poklicnih ali manj poklicnih poteh, kot
je politika.
Ko sem takrat, v otroških letih, s svojim
predolgim jezikom užalila prijatelja in so za
to seveda izvedeli tudi moji starši, sem s povešenimi ušesi morala k njemu domov …
S sklonjeno glavo sem se opravičila najprej
njegovim staršem. Potem sva si šele midva
lahko podala roko in si skočila v objem, saj
je bila tista njegova užaljenost že zdavnaj
pozabljena in mi je bilo moje jezikanje odpuščeno.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kg rdečih, podolgovatih, mesnatih paprik;
0,5 kg jajčevcev oz. melancanov;
3,5 dl vode;
1 dc kisa za vlaganje;
1/2 žlice sladkorja;
1/2 žlice soli;
3 feferoni (eden je lahko pekoč);
1 glava česna;
2,5 dl olja.

Priprava:

1. Paprike očistimo, prepolovimo, malo pokuhamo v kisu in vodi in zmeljemo.
2. Nekaj vode odvzamemo od recepta in v njej
prekuhamo feferone in česen ter zmeljemo.
3. Jajčevce (neolupljene) popečemo v pečici
(narezane na rezine) in zmeljemo.
4. Vse skupaj zmešamo, dodamo olje in kuhamo približno dve uri. Vroč pripravek nalijemo v kozarčke in zapremo.
5. Količine v receptu lahko seveda sorazmerno prilagodimo potrebam oz. željam. Tudi
pekoč feferon ni obvezen – nekaterim je
všeč pekoče, drugim ne …
6. Ajvar lahko pripravite v večji količini. Pripravljen po tem receptu vas bo v primerni
shrambi počakal kar nekaj sezon. Če ga ne
boste prej razdelili prijateljem, seveda :-).

Za konec pa tole: takrat prijatelju nisem lagala, le resnico sem mu povedala – na nedostojen način, ob nepravem času in na nepravem mestu.
Toliko o opravičevanjih in odpuščanjih.
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Hiša dobre volje Deskle spet
odprta za vse: dobrodošli!
Tina Krog
Prvega julija smo s toplim otvoritvenim programom spet na stežaj odprli vrata Hiše dobre volje Deskle
in se z barvitim in poskočnim plesom mladostnih Tinc razigrani zavrteli v skupno preživljanje vsakdana.
Osamljenosti in skrbem smo spet glasno rekli »ne«. Veseli smo, da lahko spet osrečujemo svoje dobrovoljke
in njihove svojce ter odpiramo nova doživeta poglavja v življenjih ljudi. Vsi imamo le eno največjo željo,
ki jo bomo s pomočjo sočutnega Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, ki nam je do zapolnitve kapacitet
pripravljen finančno pomagati, tudi lažje uresničili: naj se Hiša dobre volje nikoli več ne zapre!

Najlepša hvala Plesni skupini Tince, ki nas
je na odprtju s svojimi frfotajočimi in barvitimi krili prijetno ohladila in s svojo vročekrvnostjo hkrati tudi dodobra ogrela! Hvala
tudi podžupanu Občine Kanal ob Soči, Marku Buciku, ki je dal besedo, da bo naredil vse
za to, da ostanemo skupaj. In hvala tudi Eli
Ideji Krog in njenemu saksofonu za krasen
glasbeni vložek. Velika hvala gre tudi svetnici
občinskega sveta Lari Lovišček, ki se je osebno angažirala in s svojo energijo spodbudila vnovično odprtje. Hvala tudi vsem, ki ste
nas počastili z obiskom in dobrimi željami,
ter vsem, ki verjamete v nas, hvala, da lahko
spet skupaj veselo pišemo skupne zgodbe in
se imamo zelo lepo. Počutimo se, kot da se ne
bi nikoli razšli. Vabljeni tudi vi v našo družbo!
Zagotavljamo, da vam ne bo žal!

pešno staranje tako z duševnega kot telesnega vidika zelo pomembno, ponujamo okolje,
ki v največji možni meri spodbuja pozitivna
čustva – toplo, družinsko, spodbudno, prijateljsko, pomirjujoče in ustvarjalno vzdušje,
ki krepi gradnjo pristnih odnosov med posamezniki in pozitivno samopodobo ter daje
vsesplošno zadovoljstvo.

Največ lahko povedo naši
dobrovoljci in dobrovoljke:
mi težavami, ki potrebujejo nego, varstvo in
drugo oskrbo za to, da lahko v miru povsem
preskrbljeni preživijo dan, ter tudi svojcem
omogočimo, da so razbremenjeni skrbi,
saj ponujamo popolno oskrbo: tople obroke,
sadne malice, prigrizke in napitke, nego, animacijo, redno telesno vadbo in miselne igre,
razvedrilne dejavnosti, sprehode in vse, kar je
potrebno, da so naši uporabniki pod isto streho povsem preskrbljeni.
Naš cilj je, da vsak uporabnik hodi v svoj
»drugi dom« z veseljem in da se vsesplošno
preskrbljen vsak dan zadovoljen vrne v objem svojega doma. In to, da se vsak dan vrneš
domov, šteje. Ker vemo, da je prijetno in us-

Kaj Hiša dobre volje ponuja
Hiša dobre volje aktivira starejšo populacijo in ji omogoči kakovostno preživljanje
časa in hkrati tistim, ki potrebujejo oskrbo
in varstvo, omogoči varno, spodbudno ter
pozitivno okolje. Torej nismo namenjeni le
samostojnim posameznikom, ki pogrešajo
družbo, dejavnosti in razne dogodivščine,
ampak tudi tistim z različnimi zdravstveni-
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· »Prav jezna sem, da sem se več kot eno leto
borila za to, da nisem šla v Hišo dobre volje. Če
bi vedela, da je tako lepo, bi jaz sama prosila
hčer, da me odpelje sem.«
· »Ne predstavljam si, da bi bila brez Hiše. Tukaj se pogovarjamo, ustvarjamo, se smejemo,
pojemo, rečemo kako neumno, telovadimo,
punce nas postrežejo in nam ni treba ne kuhati
ne pomivati … smo kot v hotelu. Res ne vem,
česa več bi si lahko želela.«
· »Ko pridem v Hišo dobre volje, ozdravim!
Doma komaj hodim, tukaj lahko celo plešem!
Ne zamenjam je za nič!«
Družba sovrstnikov, ki postaja s starostjo vse
težje dosegljiva, saj se stiki redčijo, je v Hiši
dobre volje zagotovljena. In družba je eno
učinkovitejših zdravil za marsikatero bolezen, še posebej pa za odganjanje osamljenosti.
Naša himna, ki so jo napisali sami, lepo povzema naše bistvo.

ZA VSAKEGA NEKAJ
Himna Hiše dobre volje

Dobrodošli!

(avtorica Jožica Brus)

Vse zainteresirane vabimo, da čim prej stopijo z nami v stik. Prepričani smo, da lahko skupaj
razbijemo tudi zidove, ki jih gradijo predsodki, strahovi in dvomi. Prvi korak morda res ni
preprost, a zagotavljamo vam, da že drugi je preprost in vesel. Samo odločiti se je treba. Vse
potrebne informacije lahko dobite na spodaj navedenih stikih.

Zakaj bi le doma sedel,
zakaj ne bi bil bolj vesel,
še prej ko v postelji zaspiš,
tako si govoriš:

Odprti smo vsak delavnik od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro. Čas, ki vam je na voljo,
je povsem prilagodljiv, saj se glede na vaše želje in potrebe sami odločite, kako pogosto in kako
dolgo boste z nami.

»Saj jutri v Deskle pojdem spet,
v Hišo dobre volje,
tam imamo se lepo,
ne more biti bolje!

Za vse informacije vam je na voljo strokovna delavka Tina Krog:
Telefonska številka: 051 605 699.
E-naslov: tina.krog@dung.

Dekleta naša pridna so,
nam vse na mizo dajo,
tud’ kavico nam skuhajo
in z nami pokramljajo.
Prepevamo si pesmice,
dolgčas nam ni nikoli,
le pridi k nam, ne bodi sam,
lepo nam bo!«

Cvetlični aranžmaji na
okenskih policah in balkonih
Klelija Dolenc
Letošnje vroče poletje ni bilo naklonjeno rastlinju, kot tudi ne živalim v naravi. Zaradi
suše in s tem pomanjkanja vode se je posušilo prenekatero drevo v gozdovih, sadovnjakih, parkih. Isto se je dogajalo s cvetjem na
okenskih policah in balkonih. Le redkim je
letos uspelo čez poletje ohraniti njihove cvet-

Balkon pri Krajnikovih

lične aranžmaje. V objektiv smo ujeli le nekaj
izmed njih.
Eden je Roman Krajnik, ki je balkon njihovega stanovanja sezidal po svoji zamisli. Balkon
so krasile obešanke s čudovitimi surfinijami, v
cvetličnih loncih pa so se bohotile bršljanke in
pelargonije. In izdal nam je skrivnost zaliva-

Tako je videti Krajnikov balkon
z njihovega parkirišča.

nja, ki mu jo je zaupala njegova mama. Voda
namočenih kopriv dela čudeže.
Cvetoča okna in balkoni pa niso v ponos le
lastniku, temveč še kako prispevajo k urejenosti kraja. Ne le domačini, tudi turisti se radi
ustavijo pred hišo, kjer so okna polna cvetočih
rož, in na skrivaj fotografirajo videno lepoto.

Bujno rastje na balkonih,
Gradnikova 19

Je tudi tu prisotna skrivnost
zalivanja?
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IZ ŠOLSKIH KLOPI

OŠ Deskle obeležila
dan slovenskega športa
Mojca Petelin

Slovenci smo športen narod. To ne potrjujejo
le številni uspehi naših vrhunskih športnikov,
temveč predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne
športne dvorane in fitnes centri po celi državi.
Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, tako telesno kot duševno.

Nekaj vtisov učencev in predstavnikov deuštev:

Šport je v naši naravi, in to je prepoznala tudi
država, ki je 18. junija 2020 na pobudo OKS
-ZŠZ razglasila 23. september za dan slovenskega športa. Zakaj prav ta datum? Letos
mineva 23 let, odkar je na olimpijskih igrah
prvič zaigrala slovenska himna.

Z organizacijo smo bili zadovoljni, zdelo se
nam je, da so tudi otroci uživali. – Dogodka
smo se udeležili že pretekla leta in je vsakič
fajn. – Letos smo prvič in smo zelo veseli, da
ste nas povabili, da imajo učenci možnost poizkusiti različne oblike športnega udejstvovanja.

Tudi letos smo na razredni stopnji obeležili
dan slovenskega športa tako, da smo v goste povabili različna društva, ki so učencem
predstavila svojo dejavnost, jim dala možnost
preizkusiti se v posameznem športu in jih povabila k vpisu.

Ob tem se še enkrat iskreno zahvaljujemo
vsem sodelujočim, ki so se odzvali našemu
povabilu in si vzeli čas za naše učence.

Najbolj fajn se mi je zdelo plezanje! – Komaj
čakam, da poskusim kotalkanje! – Že lani sem
hodil na košarko in komaj čakam, da se letos
spet začne. – Najbolj všeč mi je bila odbojka.
– Učiteljica, a ste na videla? Kako smo plesali?

Osvojili smo Korado!
V petek smo se podali na Korado, čez Jesen.
Pot je bila naporna, a vendar smo se imeli
lepo. Hodili smo po gozdni poti in po nekaj
urah prišli na Korado. Na vrhu smo se odpočili, pomalicali in se vrnili v Deskle. (Ela, 9. a)
Na začetku sem se bala, da se ne bo dobro
končalo, saj je bila pot precej dolga. Po kakih
40 minutah sem počasi obupovala, a sčasoma je bilo vse boljše in boljše. Volja se mi je

Učenci so se lahko preizkusili v odbojki (OK
Salonit Anhovo – Kanal), košarki (KD Nova
Gorica Mladi), mažoretni dejavnosti (Twirling skupina Deskle), plesu (Plesna šola KreArt Nova Gorica), kotalkanju (KK Perla Solkan) in plezanju (Plezalna šola Peter Mrak).
Odziv vseh udeležencev, tako učencev in gostov kot tudi učiteljev in učiteljic, je bil več kot
dober. Učenci so se zabavali in se kaj novega
naučili, vzdušje je bilo odlično, poškodb ni
bilo in cilji športnega dne so bili doseženi.
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vrnila, ko smo se ustavili na manjši kmetiji
in se posladkali z grozdjem. Od takrat je bila
pot zanimivejša, tudi bolj naporna, a ker sem
imela ob sebi prijatelje in se z njimi smejala, sem na bolečine v nogah hitro pozabila.
(Anđelina, 9. a)
Pohod je bil naporen, a vseeno smo se imeli
zelo lepo. Pot je bila dolga, ko smo prispeli na
cilj, smo bili kar izmučeni. Najlepše je bilo, ko
smo se ustavili pri cerkvi, kjer smo uživali v
razgledu. (Urša, 9. a)
Na poti na Korado smo se ustavili pri Greginem stricu, ki nas je pogostil. Na Koradi smo
ostali kako uro. Pomalicali smo in se lovili.
Nato smo se vrnili domov. (Dženan, 8. b)

Na Vodice
V petek smo šli na Vodice. Hodili smo tri ure.
Pot je bila dolga in naporna. Ko smo prispeli
na Vodice, smo bili presenečeni, ker smo videli
tako lepo hišo. Pot nazaj je bila lahka, ker smo
se samo spuščali po klancu. (Amadej, 5. a)
Pot proti Vodicam je bila super! Zelo sem se
zabavala. Veliko zanimivih stvari sem videla. Čim več takih športnih dnevov si želim.
In tisti kuža na Vodicah me je zelo razveselil.
(Janja, 5. a)

IZ ŠOLSKIH KLOPI

Potepanje po Julijskih Alpah
Boštjan Colja
Sredino jutro je bilo v znamenju zgodnjega vstajanja, saj smo se z devetošolci OŠ Deskle odpravili na dvodnevni planinski izlet h Krnskim
jezerom. Še preden so petelini zakikirikali, budilke zarjovele, že smo
sedeli na avtovlaku za Bohinjsko Bistrico. Jutranji žarki so že obsvetlili
nebo, ko smo z navdušenjem kramljali ob zadnjih pripravah na vzpon
pri koči pri Savici. Od tam nas je pot vodila čez Komno, preko Bogatinskega sedla, do koče pri Krnskih jezerih. Prelepo spomladansko
vreme, mladostniška energija, dobra družba in razgledi na naše mogočne gore so obetali še eno nepozabno izkušnjo. Po šestih urah hoje
smo prispeli na cilj. Sledili so še ogled jezera, kjer ni šlo brez mladostniških vragolij, prava »gorska« večerja (jota s klobaso) in priprava
ležišč za kasnejše spanje. No, to pustimo ... Noč je bila kratka, prekratka! Naslednje jutro smo pospravili za seboj, se ponovno okrepčali in
odkorakali proti Lepeni.
Dragi devetošolci, upam, da boste izlet ohranili v lepem spominu z
zavedanjem, da v življenju ni nič samoumevno. Zato – UŽIVAJ IN
IZKORISTI DAN!

Zimovanje na
Medvedjem Brdu
Nina Fortuna, foto: arhiv Vrtca Deskle
Prišel je težko pričakovani čas, v marcu smo
se z otroki iz skupine Čebele odpravili na zimovanje na Medvedje Brdo. V domu Medved
so nas toplo in prijazno sprejeli. Vzhičenje,
veselje in radovednost so kar puhteli iz otrok.
Na Medvedjem Brdu ni bilo časa za dolgčas.
Z raznimi dejavnostmi so otroci razvijali domišljijo, spoznavali nove stvari, se igrali, zabavali in se marsikaj naučili. Veliko časa smo

preživeli zunaj, imeli
smo tudi orientacijski pohod z iskanjem skritega zaklada. Na koncu nas
je pričakalo gozdno
igrišče: hodili smo
po hlodih, metali storže v drevo, se

zibali na Tarzanovi vrvi in hodili po
stopnicah, narejenih
iz hlodov. Učiteljica
naravoslovja nam je
pripravila teleskop,
skozi katerega smo
opazovali Sonce, ko
se je spustila noč, pa
smo poiskali Luno.

Na njej so se lepo videli kraterji, res je bilo čarobno. Po večerji smo se odpravili na pohod
z lučkami in oprezali za srnami, vendar žal
nismo nobene srečali. Verjetno smo bili nekoliko preglasni. Naslednji dan smo se preizkusili v kulinaričnih spretnostih, v gozdu smo
škratkom naredili hišice iz naravnega materiala, molzli krave in si zvečer privoščili zabavo
v pižamah. Na dan odhoda smo se sprehodili
po čutni poti in se preizkusili v plezanju.
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Ko se dan prebudi,
se v šolo mi mudi ...
Vesna Drašček
Prvi šolski dan je vedno poseben dan. Prava
življenjska prelomnica je ta dan za prvošolce
in tudi njihove starše. Letos je prag OŠ Deskle
prvič prestopilo 12 učencev.

jo matično učilnico. Tu so
reševali uganke, se igrali
igro telefon, peli, plesali in
risali metulje.

Najprej so jih toplo pozdravili učenci 1. triade,
ki so jim pripravili kratek kulturni program.
Nagovorili so jih gospa ravnateljica, gospa
županja, razredničarka, predstavnika šolske
skupnosti in policist. Dvanajst bistrih glavic
je pogumno prvič samostojno vstopilo v svo-

Prijetno druženje smo
zaključili s torto.
Vsi delavci šole želimo vsem prvošolcem,
da bi v hram učenosti vstopali pogumno in
nasmejano ter stkali prave prijateljske vezi.

Evropska noč raziskovalcev
30. septembra 2022
Dominika Slokar De Lorenzi
Letos smo v sklopu Evropske noči raziskovalcev zadnji petek v mesecu septembru izvedli
dve dejavnosti.
V prvo dejavnost so bili vključeni vsi učenci
od 1. do 5. razreda. Dva učenca 9. razreda sta
jim na kratko predstavila delo raziskovalcev
in pomen raziskovanja. Pri praktičnem delu
pa so si ogledali nekaj živali s pomočjo lupe
ter preparatov pod mikroskopom.

V drugo dejavnost pa smo vključili vse učence 7. razreda. Pri pouku naravoslovja so v štiri različne prsti zasadili štiri različne rastline
(kraški šetraj, navadno turško deteljo, mali
talin, navadni oslad). Sedaj bodo pri vsaki uri
naravoslovja spremljali, katera rastlina in v
kateri prsti bo prva pokukala na plano, kje bo
zrastlo največ listov, cvetov …

Obisk Boštjana Gorenca – Pižame
Živa Golja, učenka 4. a OŠ Kanal
V petek, 23. septembra 2022, smo imeli kulturni dan. Obiskal nas je pisatelj, prevajalec,
komik in igralec Boštjan Gorenc – Pižama.
Bili smo v večnamenski dvorani OŠ Kanal.
Najprej se je malo pošalil z mikrofonom. Za
tem je govoril o bradah. Nato smo skupaj gledali na platnu knjige, ki jih je napisal: Šnofijeva druščina, Kaj se skriva v očkovi bradi, Si že
kdaj poskusil luno?. Ter knjige, ki jih je prevedel: Čudo, Kapitan Gatnik in Pasji mož. Povedal je nekaj pesmi iz Pasjega moža, ki jih je

prevedel z znano melodijo. To poletje je izdal
slikanico Ali si že jezdil morskega konjička?.
Zarepal nam je najbolj piflarsko pesem. Ko so
bila na vrsti vprašanja, ga je učenka Neja iz
4. a vprašala, kako je dobil vzdevek Pižama.
Dobil ga je tako, da je v prvem razredu dva
dni zapored v šolo prišel v trenerki in so ga
sošolci začeli zafrkavati.
Obisk mi je bil zelo všeč. Najbolj mi je bilo
všeč, ko smo na koncu dobili na roko njegovo
štampiljko.
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Za naše najmlajše

Otroci, ustvarjajte
z glasilom Most

Hej, ti! V uredništvu glasila Most zate v vsaki številki pripravljamo ideje za ustvarjanje.
Ustvarjaj z nami in izdelaj preproste, a lepe izdelke, ki bodo popestrili tvoj vsakdan,
tvojo sobo ali pa preprosto razveselili nekoga, ki mu boš izdelek podaril. Starejše sestre
in bratci, bratranci in sestrične lahko pomagate mlajšim. Zabavajte se skupaj. Ustvarjajte
skupaj. Pa ne pozabite, nove ideje vas bodo čakale tudi v naslednji številki.

Tina Tinta

Tokrat smo zate pripravili navodila, s pomočjo katerih lahko
izdelaš obesek za ključe iz predmetov, ki jih imaš najverjetneje že doma, še posebno če rad
ustvarjaš. Sicer pa jih lahko kupiš
v trgovini s pripomočki in stvarmi za ustvarjanje. Pa začnimo!

1

3

2

1 Za začetek potrebuješ: obroček 2
za obesek za ključe, manjše klešče,
verižico, gumbe in manjše obročke za ustvarjanje nakita. Namesto
novih lahko vse te stvari nadomestiš iz različnimi rabljenimi materiali (star obesek za ključe, strgana
verižica, stari gumi …).

S pomočjo klešč najprej na
obroček za obesek pritrdi verižico.

3

Preden z manjšimi obročki
na verižico obesiš gumbe, naredi
načrt. Gumbe postavi tako, kot
bi jih želel imeti na končnem izdelku, in se prepričaj, če ti videz
ustreza.

4
5
6
4 Dodaj še nekaj gumbov in dru- 5. in 6. Uporabiš ga lahko tudi
gih dodatkov po svojem okusu in
… obesek za ključe je končan.

kot dodatek za peresnico ali torbo. Nanj lahko zvežeš tudi trakec
s stvojim imenom in vse skupaj
obesiš na potovalni kovček.
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Ti je naš izdelek všeč? V uredništvu bomo zelo
veseli fotografije tvojega, zato ne odlašaj in nam
jo pošlji na urednistvo@glasilo-most.si.

LOKALNE VOLITVE 2022
Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na podlagi 41. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21)
objavlja
SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR
ZA VOLITVE ŽUPANA/ŽUPANJE OBČINE KANAL OB SOČI
na rednih volitvah, razpisanih za dan 20. november 2022

1. Ermin Hvalica, roj. 26. 08. 1966, Kidričeva cesta 6, Kanal
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka – SDS,
Konferenca Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke – SDS Kanal ob Soči
Poklic: strojni tehnik
Delo, ki ga opravlja: komercialist
2. Tina Gerbec, roj. 04. 04. 1979, Bodrež 25, Kanal
Predlagatelj: SD – Socialni demokrati, Občinski odbor, Kanal ob Soči
Poklic: univerzitetna diplomirana politologinja
Delo, ki ga opravlja: županja
3. Miha Stegel, roj. 02. 02. 1978, Pionirska ulica 1, Kanal
Predlagatelj: Miha Stegel in skupina volivcev
Poklic: gimnazijski maturant
Delo, ki ga opravlja: direktor
Kanal, 4. novembra 2022			
								Dr. Dejan Valentinčič
									predsednik Občinske volilne komisije
								

OBČINA KANAL OB SOČI

Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na podlagi 41. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21)
objavlja
SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KANAL OB SOČI NA REDNIH VOLITVAH,
RAZPISANIH ZA DAN 20. november 2022
Volilna enota 1 – ANHOVO–DESKLE
1. Ime liste: MIHA STEGEL IN LISTA
Z VIZIJO
1. Jan Močnik, roj. 27.03.1987
Gregorčičeva ulica 8, Deskle
Poklic: ekonomski tehnik
Delo: strokovni delavec v športu
2. Lenka Horvat, roj. 08.05.1958
Ulica Talcev 10, Deskle
Poklic: dipl. upravna organizatorka
Delo: upokojenka
3. Dejan Manfreda, roj. 12.11.1980
Bevkova ulica 46, Deskle
Poklic: živilec Delo: kuhar
4. Karmen Zidarič, roj. 28.04.1955
Bevkova ulica 19, Deskle
Poklic: tehnična risarka
Delo: upokojenka
5. Žan Skok, roj. 14.12.1999
Bevkova ulica 51, Deskle
Poklic: ekonomski tehnik
Delo: prodajalec

2. Ime liste: DeSUS
1. Jože Valentinčič, roj. 16.02.1956
Bevkova ulica 59, Deskle
Poklic: zidar
Delo: upokojenec
2. Nadja Vidić, roj. 18.02.1957
Ulica Talcev 8, Deskle
Poklic: trgovka
Delo: upokojenka
3. Matevž Lazar, roj. 03.06.1993
Močila 11, Deskle
Poklic: živilski in ekonomski tehnik
Delo: kuhar
4. Majda Rejec, roj. 09.09.1949
Srebrničeva ulica 9, Deskle
Poklic: univ. dipl. ekonomist
Delo: upokojenka
5. Ambrož Gorjanc, roj. 21.04.1992
Gregorčičeva ulica 12, Deskle
Poklic: gimnazijski maturant
Delo: gradbeni nadzornik
6. Dragica Markič, roj. 26.06.1950
Gorenje Polje 27, Deskle
Poklic: trgovka
Delo: upokojenka

3. Ime liste: SLS – SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
1. Bruno Koncut, roj. 31.03.1969
Vojkova ulica 31B, Plave, Deskle
Poklic: organizator dela
Delo: referent za meritve
2. Maruša Konjedic, roj. 07.04.1988
Bevkova ulica 4, Deskle
Poklic: elektrotehnik
Delo: samostojna podjetnica
3. Erik Bernik, roj. 16.07.1989
Srebrničeva ulica 11B, Deskle
Poklic: mizar
Delo: gozdar
4. Karmen Maffi, roj. 17.09.1961
Močila 7, Deskle
Poklic: višji fizioterapevt
Delo: fizioterapevtka
5. Marta Bitežnik, roj. 17.08.1955
Gorenje Polje 29, Deskle
Poklic: ekonomist
Delo: upokojenka
6. Bojan Černe, roj. 03.05.1967
Bevkova ulica 12, Deskle
Poklic: elektrotehnik
Delo: elektro vzdrževalec

4. Ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1. Srečko Markič, roj. 05.08.1952
Močila 6, Deskle
Poklic: strojni tehnik
Delo: upokojenec
5.Ime liste: NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Jože Kašček, roj. 28.05.1963
Gregorčičeva ulica 13, Deskle
Poklic: inženir strojništva
Delo: prodajni svetovalec
2. Tinkara Kragelj, roj. 06.02.1999
Ulica Petra Skalarja 8, Deskle
Poklic: prof. razrednega pouka
Delo: študentka
3. Aleksander Boltar, roj. 05.10.1952
Ulica Zalog 1, Deskle
Poklic: strojni ključavničar
Delo: upokojenec
4. Ana Skočir, roj. 30.05.1991
Zamedveje 3, Plave, Deskle
Poklic: inženir kmetijstva in krajine
Delo: prodajalka
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5. Klemen Levpušček, roj. 23.03.1990
Ulica Talcev 4, Deskle
Poklic: magister profesor zgodovine
Delo: vzgojitelj v dijaškem domu
6. Ime liste: KONKRETNO
1. Hasib Brdar, roj. 27.06.1962
Ulica Talcev 12, Deskle
Poklic: kv. voznik
Delo: varnostnik
2. Biljana Kodžo, roj. 15.01.1992
Ulica Talcev 8, Deskle
Poklic: gospodarska inženirka
Delo: logistik
3. Jani Simčič, roj. 14.10.1985
Ložice 67, Deskle
Poklic: ekonomist
Delo: ekonomist
4. Gracijela Simčič, roj. 16.12.1966
Ulica Talcev 4, Deskle
Poklic: upravni tehnik
Delo: referentka prodaje
5. Miha Čargo, roj. 16.08.1984
Gregorčičeva ulica 9, Deskle
Poklic: kuhar natakar
Delo: delavec v proizvodnji
6. Mirjam Markočič, roj. 11.10.1973
Ložice 94, Deskle
Poklic: kemijski tehnik Delo: delovodja
7. Ime liste: SD – SOCIALNI
DEMOKRATI
1. Lara Lovišček, roj. 04.11.1977
Anhovo 78, Deskle
Poklic: poslovni tehnik
Delo: kadrovik
2. Zoran Šuligoj, roj. 17.03.1956
Ulica Talcev 10, Deskle
Poklic: strojni ključavničar
Delo: upokojenec
3. Andreja Melink, roj. 17.11.1992
Srebrničeva ulica 5, Deskle
Poklic: dipl. prof. edukacijskih ved
Delo: svetovalna delavka
4. Anton Bolterstein Leskovar, roj. 05.01.1976
Ulica Petra Skalarja 4, Deskle
Poklic: gradbeni tehnik
Delo: podjetnik
5. Luka Goljevšček, roj. 04.08.1990
Zamedveje 2, Plave, Deskle
Poklic: elektrotehnik
Delo: tehnični koordinator
6. Lojzka Reščič, roj. 09.08.1957
Vojkova ulica 7A, Plave, Deskle
Poklic: univ. dipl. ing. kemije
Delo: upokojenka
8. Ime liste: GIBANJE SVOBODA
1. Bor Zorzut, roj. 30.04.1983
Vojkova ulica 24, Plave, Deskle
Poklic: gimnazijski maturant
Delo: vodja teniške šole
2. Urška Tinta, roj. 11.12.1983
Bevkova ulica 4, Deskle
Poklic: frizerka / trgovka
Delo: trgovka
3. Sandi Gabrijelčič, roj. 27.04.1986
Gregorčičeva ulica 7, Deskle
Poklic: ekonomsko komercialni tehnik
Delo: VD poslovodja, prodajalec svetovalec
4. Sara Grebenjak Mavrič, roj. 01.02.1989
Ulica Petra Skalarja 6, Deskle
Poklic: vzgojiteljica predšolskih otrok
Delo: vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

5. Milan Berlot, roj. 26.01.1950
Srebrničeva ulica 40, Deskle
Poklic: inženir organizacije dela
Delo: upokojenec
9. Ime liste: LISTA ZA ZDRAVJE IN
KAKOVOST BIVANJA
1. Mateja Sattler, roj. 13.02.1981
Gregorčičeva ulica 32, Deskle
Poklic: dipl. organizatorka turizma
Delo: vodja projekta
2. Alen Đerić, roj. 06.07.1976
Ulica Talcev 12, Deskle
Poklic: prometni tehnik
Delo: prometnik
3. Anastazija Makorič Bevčar, roj.
11.12.1965
Anhovo 76, Deskle
Poklic: profesorica zgodovine in sociologije
Delo: gimnazijska učiteljica
4. Viljem Ninin, roj. 17.04.1963
Prilesje pri Plavah 9, Deskle
Poklic: rezkalec
Delo: brezposeln
5. Petra Valantič Mišigoj, roj. 22.06.1981
Srebrničeva ulica 39, Deskle
Poklic: dipl. ekonomistka
Delo: finančna kontrolorka višja svetovalka
6. Zlatko Kumar, roj. 20.02.1954
Srebrničeva ulica 12, Deskle
Poklic: elektronik
Delo: upokojenec
Volilna enota 2 – KANAL
1. Ime liste: MIHA STEGEL IN LISTA
Z VIZIJO
1. Miha Stegel, roj. 02.02.1978
Pionirska ulica 1, Kanal
Poklic: gimnazijski maturant
Delo: direktor
2. Maja Gerbec, roj. 24.11.1978
Gradnikova ulica 24, Kanal
Poklic: dipl. sociologinja
Delo: direktorica / terapevtka
3. Urban Švab, roj. 18.09.1978
Čargova ulica 17, Kanal
Poklic: dimnikar
Delo: montažer interierja na luksuznih
plovilih
4. Marina Sirk, roj. 11.08.1995
Bodrež 1D, Kanal
Poklic: mag. finančne matematike
Delo: finančna analitičarka
5. Žarko Jevšček, roj. 08.02.1963
Čargova ulica 2C, Kanal
Poklic: avtomehanik Delo: avtomehanik
6. Jasmina Gorjanc, roj. 13.10.1957
Pionirska ulica 11, Kanal
Poklic: učiteljica glasbene vzgoje
Delo: upokojenka
2. Ime liste: DeSUS
1. Marko Bucik, roj. 10.03.1961
Bodrež 5A, Kanal
Poklic: mesar Delo: upokojenec
2. Klelija Dolenc, roj. 03.02.1953
Gradnikova ulica 1, Kanal
Poklic: kemijski tehnik
Delo: upokojenka
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3. Minka (Marija) Wolhar, roj. 24.03.1948
Čargova ulica 2A, Kanal
Poklic: trgovka
Delo: upokojenka
4. Marijan Nanut, roj. 06.04.1948
Staničeva ulica 19, Kanal
Poklic: strojni tehnik
Delo: upokojenec
5. Marta Brelih, roj. 25.04.1961
Gradnikova ulica 19, Kanal
Poklic: ekonomist Delo: upokojenka
3. Ime liste: SLS – SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
1. France Pirih, roj. 22.05.1972
Bodrež 2, Kanal
Poklic: voznik mehanik
Delo: delavec na kmetiji
2. Metka Weiss Boltar, roj. 09.07.1986
Staničeva ulica 2, Kanal
Poklic: dipl. inž. ekološkega kmetijstva
Delo: samostojna strokovna sodelavka
3. Peter Nanut, roj. 26.08.1996
Trg svobode 25, Kanal
Poklic: mag. profesor klavirja
Delo: izredni študent rudarstva in
geotehnologije
4.Ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1. Ermin Hvalica, roj. 26.08.1966
Kidričeva cesta 6, Kanal
Poklic: strojni tehnik
Delo: komercialist
2. Agata Dugar, roj. 28.05.1967
Gradnikova ulica 28, Kanal
Poklic: ekonomist
Delo: manager ključnih procesov

3. Viljem Gololičič, roj. 23.07.1951
Gorenja vas 23, Kanal
Poklic: inženir strojništva
Delo: upokojenec
4. Milica Zimic, roj. 03.08.1951
Morsko 48, Kanal
Poklic: ekonomist - računovodja
Delo: upokojenka
5.Ime liste: NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Maja Žežlina, roj. 24.05.1999
Krstenica 5, Kanal
Poklic: dipl. inž. labor. biomedicine
Delo: študentka magistrskega študija
lab. biomedicine
2. David Križnič, roj. 04.03.1962
Gorenja vas 26A, Kanal
Poklic: obratni električar
Delo: vodja vzdrževanja
3. Petra Čelešnik, roj. 14.08.1983
Gradnikova ulica 14, Kanal
Poklic: prof.zg.in teol.,
dipl.vzg.predšolskih otrok
Delo: vzgojiteljica predšolskih otrok
4. Slobodan Đorđić, roj. 12.03.1979
Vojkova ulica 6, Kanal
Poklic: vodovodni inštalater
Delo: vodja montažnih del
5. Barbara Gerbec, roj. 05.05.1975
Grajska cesta 29, Kanal
Poklic: dipl. inž. lab. medicine
Delo: inž. lab. medicine
6. Boris Gabrijelčič, roj. 02.01.1940
Krstenica 12, Kanal
Poklic: elektrotehnik
Delo: upokojenec
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6. Ime liste: KONKRETNO
1. Grega Velušček, roj. 03.01.1983
Gradnikova ulica 24, Kanal
Poklic: dipl. pravnik
Delo: brezposeln
2. Leonida Bucik, roj. 01.10.1970
Gregorčičeva ulica 16, Kanal
Poklic: ekonomski tehnik
Delo: referentka prodaje
3. Rok Knafelc, roj. 29.01.1986
Grajska cesta 20, Kanal
Poklic: profesor športne vzgoje
Delo: trener odbojke
4. Bogdana Blažič, roj. 03.02.1976
Grajska cesta 10, Kanal
Poklic: ekonomski tehnik
Delo: referentka prodaje
5. Rok Dakskobler, roj. 29.06.1982
Gradnikova ulica 24, Kanal
Poklic: dipl. organizator turizma
Delo: vodja marketinga
6. Tjaša Ninin, roj. 11.06.1994
Partizanska ulica 7, Kanal
Poklic: medijski tehnik
Delo: brezposelna
7. Ime liste: SD – SOCIALNI
DEMOKRATI
1. Tina Gerbec, roj. 04.04.1979
Bodrež 25, Kanal Poklic: univ. dipl.
politologinja
Delo: županja
2. Risto Djurić, roj. 07.06.1954
Ajba 17, Kanal
Poklic: prometno transportni tehnik
Delo: upokojenec
3. Vanja Montini, roj. 21.09.1957
Partizanska ulica 10, Kanal
Poklic: vzgojiteljica
Delo: upokojenka
4. Mitja Melink, roj. 21.10.1988
Čargova ulica 6, Kanal
Poklic: strojni inženir
Delo: razvojni tehnolog
5. Borut Jurca, roj. 30.05.1955
Čargova ulica 2, Kanal
Poklic: ključavničar
Delo: upokojenec
6. Sonja Pavšič, roj. 29.10.1962
Grajska cesta 42, Kanal
Poklic: vzgojiteljica
Delo: pomočnica vzgojiteljice
8. Ime liste: GIBANJE SVOBODA
1. Primož Vidič, roj. 22.03.1984
Čargova ulica 10, Kanal
Poklic: gimnazijski maturant
Delo: procesničar / trener
2. Barbara Fajdiga Perše, roj. 16.09.1978
Pečno 6, Gorenja vas, Kanal
Poklic: prof.angl.jezika in univ.dipl.
literarna komparativistka
Delo: organizatorka izobraževanja
odraslih
3. Oli Požar, roj. 08.10.1988
Kanalski Vrh 15, Kanal
Poklic: osnovna šola
Delo: delavec na kmetiji
4. Lijana Jurečič, roj. 13.08.1963
Pečno 3, Gorenja vas, Kanal
Poklic: zobozdravnik specialist
Delo: zobozdravnik specialist v ZDZV
Nova Gorica

5. Primož Kožuh, roj. 19.02.1964
Pečno 3, Gorenja vas, Kanal
Poklic: zobozdravnik specialist oralne
kirurgije
Delo: oralni kirurg
6. Nataša Kovačič, roj. 14.05.1962
Staničeva ulica 16, Kanal
Poklic: poslovna sekretarka
Delo: upokojenka
9.Ime liste: LISTA ZA ZDRAVJE IN
KAKOVOST BIVANJA
1. Manuela Korečič, roj. 07.09.1993
Gorenja vas 45A, Kanal
Poklic: profesorica nemščine, nemcistka in južnoslavistka
Delo: administratorka
2. Ivan Križnič, roj. 23.08.1961
Pečno 8, Gorenja vas, Kanal
Poklic: dipl. inženir strojništva
Delo: upokojenec
3. Darja Žnidarčič, roj. 28.03.1976
Kidričeva cesta 13, Kanal
Poklic: dipl. upravni organizator
Delo: čebelarka
4. Silvester Šuligoj, roj. 24.12.1966
Bodrež 35, Kanal
Poklic: ekonomski tehnik
Delo: samostojni podjetnik
5. Helena Grm, roj. 05.02.1972
Ajba 22, Kanal
Poklic: doktorica znanosti s področja
biomedicine
Delo: samostojna podjetnica
6. Miha Blašković, roj. 03.04.1986
Kolodvorska cesta 3, Kanal
Poklic: gimnazijski maturant
Delo: vodja operativne priprave proizvodnje
Volilna enota 3 – OKOLICA
1.Ime liste: MIHA STEGEL IN LISTA
Z VIZIJO
1. Branko Jerič, roj. 06.06.1967
Kal nad Kanalom 68A, Kal nad Kanalom
Poklic: magister gospodarski inženir
Delo: predavatelj
2. Hermina Jakopič, roj. 13.01.1958
Kal nad Kanalom 191, Kal nad Kanalom
Poklic: profesorica klavirja
Delo: upokojenka
3. Jure Humar, roj. 13.10.1989
Kal nad Kanalom 45, Kal nad Kanalom
Poklic: gimnazijski maturant
Delo: prodajalec
4. Lucia Pascolat, roj. 02.02.2003
Ročinj 6C, Ročinj
Poklic: osnovna šola
Delo: dijakinja
5. Viljem Urbančič, roj. 01.04.1968
Ukanje 5, Kanal
Poklic: magister strojništva
Delo: inšpektorat za cestni promet
2.Ime liste: DeSUS
1. Aleksander Štrukelj, roj. 21.09.1971
Levpa 92, Kal nad Kanalom
Poklic: voznik
Delo: upokojenec
2. Marta Bratuž, roj. 17.07.1955
Avče 95A, Kanal
Poklic: gostinka
Delo: upokojenka

3. Zoran Zimic, roj. 14.03.1960
Doblar 30, Ročinj
Poklic: dipl. ing. elektroenergetike
Delo: upokojenec
4. Jožica Pavšič, roj. 22.02.1954
Kal nad Kanalom 118A, Kal nad Kanalom
Poklic: usnjarski tehnik - prešivalka
Delo: upokojenka
5. Darko Markič, roj. 09.11.1948
Lig 23, Kanal
Poklic: strojnik - ključavničar
Delo: upokojenec
3.Ime liste: SLS – SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA
1. Bruno Colavini, roj. 21.06.1955
Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom
Poklic: avtomehanik
Delo: upokojenec
2. Erna Okroglič, roj. 31.01.1957
Kal nad Kanalom 125, Kal nad Kanalom
Poklic: prešivalka
Delo: upokojenka
3. Boštjan Bavdaž, roj. 11.10.1994
Levpa 94, Kal nad Kanalom
Poklic: inženir mehatronik
Delo: višji tehnolog vzdrževanja
4.Ime liste: SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
1. Valter Berdon, roj. 12.08.1967
Lovišče 11, Lig, Kanal
Poklic: strojni mehanik
Delo: vzdrževalec strojev
2. Silvana Pavšič, roj. 18.12.1966
Srednje 4, Kambreško,Ročinj
Poklic: bolničarka
Delo: brezposelna / upokojenka
5.Ime liste: NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Alenka Hvalica, roj. 02.08.1976
Ročinj 5B, Ročinj
Poklic: univ. dipl. socialna pedagoginja
Delo: mobilna socialna pedagoginja
2. Martin Konjedic, roj. 16.10.1977
Kal nad Kanalom 12A, Kal nad Kanalom
Poklic: elektrotehnik / energetik
Delo: elektrovzdrževalec
3. Dragica Koren, roj. 05.04.1977
Ročinj 71E, Ročinj
Poklic: konfekcijski modelar
Delo: šivilja
4. Anton Kos, roj. 25.09.1957
Ročinj 123, Ročinj
Poklic: zidar
Delo: upokojenec
6.Ime liste: KONKRETNO
1. Gorazd Ipavec, roj. 29.05.1965
Avče 71, Kanal Poklic: elektrikar
Delo: gasilec
2. Klavdija Fujs, roj. 20.04.1974
Doblar 24, Ročinj
Poklic: frizerka
Delo: delavka v proizvodnji
3. Viljem Kofol, roj. 08.06.1964
Kostanjevica 22, Kanal
Poklic: orodjar Delo: gasilec
7.Ime liste: SD – SOCIALNI
DEMOKRATI
1. Vladimir Kolmančič, roj. 21.11.1977
Kal nad Kanalom 172, Kal nad Kanalom
Poklic: mizar
Delo: samostojni podjetnik

2. Mateja Melink, roj. 29.06.1994
Ročinj 37, Ročinj
Poklic: inženirka mehatronike
Delo: tehnologinja
3. Simon Prinčič, roj. 16.04.1976
Ročinj 111, Ročinj
Poklic: prometni tehnik
Delo: tehnolog
4. Anja Bernik, roj. 27.09.1983
Kambreško 16, Ročinj
Poklic: poslovni tehnik
Delo: referentka komerciale
5. Benjamin Jakopič, roj. 02.08.1972
Avče 75, Kanal
Poklic: strojevodja TMD
Delo: strojevodja
8.Ime liste: GIBANJE SVOBODA
1. Nežka Levpušček, roj. 10.09.1985
Seniški Breg 1B, Kanal
Poklic: dipl. organizatorka turizma
Delo: direktorica Zavoda za razvoj,
promocijo in izobraževanje v turizmu,
turistična agencija Slovenia Nature
2. Tomaž Šuligoj, roj. 16.12.1997
Avče 17, Kanal
Poklic: strojni tehnik
Delo: tehnolog strojne dejavnosti
3. Marinka Pertovt Jerkič, roj. 09.09.1976
Levpa 7B, Kal nad Kanalom
Poklic: ekonomski tehnik
Delo: vodja prodaje
9.Ime liste: LISTA ZA ZDRAVJE IN
KAKOVOST BIVANJA
1. Valentina Humar, roj. 09.04.1982
Ročinj 71H, Ročinj
Poklic: profesorica nemščine
Delo: poslovodja
2. Pavel Širok, roj. 14.10.1950
Levpa 65, Kal nad Kanalom
Poklic: industrijski oblikovalec
Delo: upokojenec
3. Adrijana Perkon, roj. 20.01.1987
Kal nad Kanalom 187, Kal nad Kanalom
Poklic: magistra geografije
Delo: učiteljica
4. Mladen Makarov, roj. 07.02.1954
Bajti 4, Ukanje, Kanal
Poklic: osnovna šola
Delo: upokojenec
5. Vesna Lipušček, roj. 28.08.1964
Bajti 4, Ukanje, Kanal
Poklic: dipl. socialna delavka
Delo: strokovni vodja

Dr. Dejan Valentinčič
Predsednik Občinske volilne komisije
OBČINA KANAL OB SOČI
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Občinska volilna komisija Občine Kanal ob Soči na podlagi 41. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21)
objavlja
SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI KANAL OB SOČI NA REDNIH VOLITVAH,
RAZPISANIH ZA DAN 20. november 2022
KS ANHOVO-DESKLE
Volilna enota št. 1:
1.Bogomir Bavdaž, roj. 30.09.1950
Anhovo 81, Deskle
Poklic: strojni ključavničar, delo:
upokojenec
Predl.: Mateja Sattler in skupina volivcev
2.Nastja Bremec Žnidarčič, roj. 01.08.1980
Robidni Breg 17, Deskle
Poklic: dipl. gosp. inženirka, delo:
pomočnica gibalno oviranega učenca
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 2:
1.Ava Blazetič, roj. 22.06.1965
Močila 13, Deskle
Poklic: učiteljica biologije, delo: učiteljica
Predl.: Anastazija Makorič Bevčar in
skupina volivcev
2.Srečko Markič, roj. 05.08.1952
Močila 6, Deskle
Poklic: strojni tehnik, delo: upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
3.Boris Lazar, roj. 02.03.1957
Močila 11, Deskle
Poklic: osnovna šola, delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 3:
1.Jana Fabjančič, roj. 30.07.1969
Ložice 10, Deskle
Poklic: vzgojiteljica, delo: vzgojiteljica
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
2.Andraž Filej, roj. 27.04.1998
Ložice 17, Deskle
Poklic: dipl. poslovni informatik, delo:
uvajalec, svetovalec in programer ERP
sistemov
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
3.Gregor Prinčič, roj. 29.03.1979
Ložice 33, Deskle
Poklic: strojni mehanik, delo: vzdrževalec
Predl.: Gibanje Svoboda – Zbor članov
Lokalnega iniciativnega odbora Kanal
ob Soči
Volilna enota št. 4:
1.Luka Goljevšček, roj. 04.08.1990
Zamedveje 2, Plave, Deskle
Poklic: elektrotehnik računalništva,
delo: tehnični koordinator
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 5:
1.Rajko Breščak, roj. 06.01.1955
Paljevo 6, Deskle
Poklic: elektrikar, delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 6:
1.Viljem Ninin, roj. 17.04.1963
Prilesje pri Plavah 9, Deskle
Poklic: rezkar, delo: brezposeln
Predl.: Vilma Ninin in skupina volivcev

Volilna enota št. 7:
1.Petra Drnovšček, roj. 01.03.1975
Gregorčičeva ulica 22A, Deskle
Poklic: prof. matematike in fizike, delo:
učiteljica
Predl.: Mateja Sattler in skupina volivcev
2.Alen Đerić, roj. 06.07.1976
Ulica Talcev 12, Deskle
Poklic: prometni tehnik, delo: prometnik
Predl.: Mladen Ilinčić in skupina volivcev
3.Sara Grebenjak Mavrič, roj. 01.02.1989
Ulica Petra Skalarja 6, Deskle
Poklic: vzgojiteljica predšolskih otrok, delo:
vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Predl.: Gibanje Svoboda – Zbor članov
Lokalnega iniciativnega odbora Kanal
ob Soči
4.Aleksander Boltar, roj. 05.10.1952
Ulica Zalog 1, Deskle
Poklic: strojni ključavničar, delo:
upokojenec
Predl.: Nova Slovenija – Krščanski
demokrati – OO N.Si Kanal
Volilna enota št. 8:
1.Dejan Manfreda, roj. 12.11.1980
Bevkova ulica 46, Deskle
Poklic: živilec, delo: kuhar
Predl.: Dejan Manfreda in skupina volivcev
2.Petra Valantič Mišigoj, roj. 22.06.1981
Srebrničeva ulica 39, Deskle Poklic:
dipl. ekonomist, delo: finančni kontrolor
višji svetovalec
Predl.: Slavica Bavdaž in skupina volivcev
3.Branko Skok, roj. 11.10.1954
Bevkova ulica 51, Deskle
Poklic: avtoličar, delo: upokojenec
Predl.: Slavica Bavdaž in skupina volivcev
4.Ksenija Gomišček, roj. 09.12.1963
Srebrničeva ulica 21, Deskle
Poklic: ekonomski tehnik, delo: skrbnica podjetij
Predl.: Slavica Bavdaž in skupina volivcev
5.Jože Valentinčič, roj. 16.02.1956
Bevkova ulica 59, Deskle
Poklic: zidar, delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
6.Majda Nanut, roj. 15.10.1949
Rodež 5, Deskle
Poklic: ekonomski tehnik, delo: upokojenka
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
7.Edi Konjedic, roj. 07.09.1961
Rodež 6, Deskle
Poklic: lesarski tehnik, delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
KS AVČE
1.Stanislav Skok, roj. 24.09.1950
Avče 34, Kanal
Poklic: mesar, sekač, delo: upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
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2.Cvetka Blagojević, roj. 26.09.1964
Avče 27, Kanal
Poklic: trgovka, delo: delavka v proizvodnji
Predl.: Ljubomira Boltar in skupina
volivcev
3.Albert Jakopič, roj. 02.03.1968
Avče 16, Kanal
Poklic: mizar, delo: gasilec - varnostnik
Predl.: Ljubomira Boltar in skupina
volivcev
4.Marta Bratuž, roj. 17.07.1955
Avče 95A, Kanal
Poklic: kuharica, delo: upokojenka
Predl.: Ljubomira Boltar in skupina
volivcev
5.Marko Jakopič, roj. 14.12.1993
Avče 16, Kanal
Poklic: ekonomski tehnik, delo: brezposeln
Predl.: Ljubomira Boltar in skupina
volivcev
6.Tina Križnič, roj. 31.12.1985
Avče 59A, Kanal
Poklic: kmetijski tehnik, delo: vrtnarka
Predl.: Ljubomira Boltar in skupina
volivcev
7.Elvira Korečič Marušič, roj. 27.11.1970
Avče 64, Kanal
Poklic: univ. dipl. oec, delo: uslužbenka
FURS-a
Predl.: Ljubomira Boltar in skupina
volivcev
8.Tomaž Šuligoj, roj. 16.12.1997
Avče 17, Kanal
Poklic: strojni tehnik, delo: tehnolog
strojne dejavnosti
Predl.: Gibanje Svoboda – Zbor članov
Lokalnega iniciativnega odbora Kanal
ob Soči
KS KAL NAD KANALOM
Volilna enota št. 1:
1.Robert Lipičar, roj. 14.05.1960
Kal nad Kanalom 151, Kal nad Kanalom
Poklic: avtomehanik, voznik, delo:
upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Bruno Colavini, roj. 21.06.1955
Kal nad Kanalom 135, Kal nad Kanalom
Poklic: avtomehanik, delo: upokojenec
Predl.: SLS – Slovenska ljudska stranka
I.O.O.O. SLS Kanal ob Soči
3.Erna Okroglič, roj. 31.01.1957
Kal nad Kanalom 125, Kal nad Kanalom
Poklic: prešivalka, delo: upokojenka
Predl.: SLS – Slovenska ljudska stranka
I.O.O.O. SLS Kanal ob Soči
Volilna enota št. 2:
1.Vladimir Kolmančič, roj. 21.11.1977
Kal nad Kanalom 172, Kal nad Kanalom
Poklic: mizar, delo: podjetnik
Predl.: SD – Socialni demokrati
– Občinski odbor Kanal

2.Joško Perkon, roj. 19.09.1956
Kal nad Kanalom 187, Kal nad Kanalom
Poklic: osnovna šola, delo: upokojenec
Predl.: SLS – Slovenska ljudska stranka
I.O.O.O. SLS Kanal ob Soči
Volilna enota št. 5:
1.Darjan Lipušček, roj. 14.08.1987
Kal nad Kanalom 94, Kal nad Kanalom
Poklic: dipl. inž. elektrotehnike, delo:
vodja vzdrževanja
Predl.: SLS – Slovenska ljudska stranka
I.O.O.O. SLS Kanal ob Soči
KS KAMBREŠKO
Volilna enota št. 1:
1.Zdenko Bernik, roj. 03.07.1959
Kambreško 13, Ročinj
Poklic: strojni ključavničar, delo:
upokojenec
Predl.: SD – Socialni demokrati
– Občinski odbor Kanal
2.Nevenka Makarovič, roj. 13.05.1974
Kambreško 5A, Ročinj
Poklic: negovalka, delo: negovalka
Predl.: SD – Socialni demokrati
– Občinski odbor Kanal
3.Marjan Ipavec, roj. 09.09.1957
Brdo 1, Kambreško, Ročinj
Poklic: avtoličar, delo: upokojenec
Predl.: SD – Socialni demokrati
– Občinski odbor Kanal
4.Metoda Gerbec, roj. 19.06.1962
Močila 3, Kambreško, Ročinj
Poklic: medicinska sestra, delo:
gospodinja
Predl.: SD – Socialni demokrati
– Občinski odbor Kanal
5.Anton Melink, roj. 15.04.1970
Humarji 1, Kambreško, Ročinj
Poklic: mehanik, delo: voznik
Predl.: SLS – Slovenska ljudska stranka
I.O.O.O. SLS Kanal ob Soči
Volilna enota št. 2:
1.Dora Ravnik, roj. 31.12.1957
Srednje 1, Kambreško, Ročinj
Poklic: prodajalka, delo: upokojenka
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Srečko Tomazetič, roj. 31.05.1967
Srednje 4, Kambreško, Ročinj
Poklic: strojnik, delo: izmenovodja
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
KS KANAL
Volilna enota št. 1:
1.Jakob Blažič, roj. 28.01.2001
Grajska cesta 10, Kanal
Poklic: gimnazijski maturant, delo:
študent
Predl.: Grega Velušček in skupina
volivcev

LOKALNE VOLITVE 2022
2.Franja Simčič, roj. 18.11.1965
Vojkova ulica 8, Kanal
Poklic: profesorica razrednega pouka,
delo: učiteljica razrednega pouka
Predl.: Grega Velušček in skupina
volivcev
3.Rok Knafelc, roj. 29.01.1986
Grajska cesta 20, Kanal
Poklic: profesor športne vzgoje, delo:
trener
Predl.: Grega Velušček in skupina
volivcev
4.Etbin Kovačič, roj. 14.06.1955
Pionirska ulica 4, Kanal
Poklic: strojni ključavničar, delo:
upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
5.Borut Jurca, roj. 30.05.1955
Čargova ulica 2, Kanal
Poklic: strojni ključavničar, delo:
upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
6.Vanja Montini, roj. 21.09.1957
Partizanska ulica 10, Kanal
Poklic: vzgojiteljica, delo: upokojenka
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
7.Franc Komac, roj. 29.01.1953
Grajska cesta 49, Kanal
Poklic: prometni tehnik - policist, delo:
upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 2:
1.Agata Dugar, roj. 28.05.1967
Gradnikova ulica 28, Kanal
Poklic: ekonomist, delo: manager
ključnih procesov
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Marta Brelih, roj. 25.04.1961
Gradnikova ulica 19, Kanal
Poklic: ekonomist, delo: upokojenka
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
3.Branko Dolenc, roj. 15.09.1950
Gradnikova ulica 1, Kanal
Poklic: strojni tehnik, delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
4.Žan Simčič, roj. 25.09.1993
Gradnikova ulica 12, Kanal
Poklic: dipl. inženir gradbeništva, delo:
vodja gradbišča
Predl.: Grega Velušček in skupina volivcev
5.Mateja Strnad, roj. 21.06.1980
Gradnikova ulica 12, Kanal
Poklic: prof. matematike in računalništva, delo: pomočnica ravnateljice
Predl.: Grega Velušček in skupina volivcev
6.Urban Čufer, roj. 30.07.1993
Gradnikova ulica 12, Kanal
Poklic: mag. inženir strojništva, delo:
specialist razvoja
Predl.: Grega Velušček in skupina volivcev
Volilna enota št. 3:
1.Valter Bucik, roj. 15.05.1958
Ajba 6B, Kanal
Poklic: strojni mehanik, delo: upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Risto Djurić, roj. 07.06.1954
Ajba 17, Kanal
Poklic: prometno-transportni tehnik,
delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal

Volilna enota št. 4:
1.Ivan Križnič, roj. 23.08.1961
Pečno 8, Gorenja vas, Kanal
Poklic: dipl. inž. strojništva, delo:
upokojenec
Predl.: Manuela Korečič in skupina
volivcev
2.Lijana Jurečič, roj. 13.08.1963
Pečno 3, Gorenja vas, Kanal
Poklic: zobozdravnik specialist, delo:
zobozdravnik specialist
Predl.: Grega Velušček in skupina
volivcev
Volilna enota št. 5:
1.Viljem Gololičič, roj. 23.07.1951
Gorenja vas 23, Kanal
Poklic: strojni inženir, delo: upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Tine Drekonja, roj. 23.04.2001
Gorenja vas 30, Kanal
Poklic: tehnik računalništva, delo: študent
Predl.: Grega Velušček in skupina
volivcev
Volilna enota št. 6:
1.Miran Gabrijelčič, roj. 23.10.1968
Krstenica 12, Kanal
Poklic: komunalni inženir, delo: samozaposlen
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 7:
1.Milica Zimic, roj. 03.08.1951
Morsko 48, Kanal
Poklic: ekonomist - računovodja, delo:
upokojenka
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Franc Valentinčič, roj. 09.07.1957
Morsko 43, Kanal
Poklic: strojevodja, delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 8:
1.Oli Požar, roj. 08.10.1988
Kanalski Vrh 15, Kanal
Poklic: osnovna šola, delo: delavec na
kmetiji
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
Volilna enota št. 9:
1.Anton Škodnik, roj. 11.02.1970
Bodrež 3, Kanal
Poklic: strojnik - orodjar, delo: podjetnik
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
KS LEVPA
Volilna enota št. 1:
1.Peter Brezavšček, roj. 14.01.1986
Levpa 42A, Kal nad Kanalom
Poklic: univ. dipl. kemijski inženir, delo:
razvojni inženir
Predl.: Izidora Grosar in skupina volivcev
2.Lilijana Bavdaž, roj. 25.10.1961
Levpa 94, Kal nad Kanalom
Poklic: osnovna šola, delo: upokojenka
Predl.: Izidora Grosar in skupina volivcev
3.Rok Štrukelj, roj. 13.08.1994
Levpa 92, Kal nad Kanalom
Poklic: tehnik zdravstvene nege, delo:
zdravstveni tehnik
Predl.: Izidora Grosar in skupina volivcev

4.Urška Humar Koncut, roj. 07.02.1986
Levpa 29A, Kal nad Kanalom
Poklic: univ. dipl. politolog, delo:
sodelavka za saldakonte in izterjavo prodaja
Predl.: Izidora Grosar in skupina volivcev
Volilna enota št. 2:
1.Ivan Humar, roj. 25.06.1957
Seniški Breg 21, Kanal
Poklic: dipl. inženir gospodarstva, delo:
upokojenec
Predl.: Irena Humar in skupina volivcev
2.Kristina Pavšič Tušar, roj. 23.10.1975
Seniški Breg 43, Kanal
Poklic: šivilja in trgovka, delo: trgovka
Predl.: Irena Humar in skupina volivcev
3.Albin Levpušček, roj. 10.09.1954
Seniški Breg 1B, Kanal
Poklic: moški frizer, delo: upokojenec
Predl.: Irena Humar in skupina volivcev
4.Esad Ramić, roj. 05.06.1959
Seniški Breg 17, Kanal
Poklic: oblikovalec kovin, delo: upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
KS LIG
Volilna enota št. 1:
1.Valter Berdon, roj. 12.08.1967
Lovišče 11, Lig, Kanal
Poklic: strojni mehanik, delo: vzdrževalec strojev
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Urška Humar Bajt, roj. 08.06.1982
Lig 38, Kanal
Poklic: prof. razrednega pouka, delo:
učiteljica
Predl.: Valentina Velišček in skupina
volivcev
3.Eva Kofol, roj. 09.12.1965
Lig 21, Kanal
Poklic: ekonomski tehnik, delo: kontrolor i.m. v Perli
Predl.: Metoda Humar in skupina volivcev
4.Ivan Gabrijelčič, roj. 08.05.1976
Lig 20A, Kanal
Poklic: inženir elektrotehnike, delo:
tehnični direktor
Predl.: Metoda Humar in skupina volivcev
5.Polona Žnidarčič, roj. 18.10.1984
Lig 32, Kanal
Poklic: univ. dipl. pravnik, delo: pravnica
Predl.: Metoda Humar in skupina volivcev
Volilna enota št. 2:
1.Vesna Lipušček, roj. 28.08.1964
Bajti 4, Ukanje, Kanal
Poklic: univ. dipl. soc. del., delo:
strokovni vodja
Predl.: Valentina Velišček in skupina
volivcev
2.Vladimir Žnidarčič, roj. 25.08.1957
Britof 8, Ukanje, Kanal
Poklic: / , delo: upokojenec
Predl.: Valentina Velišček in skupina
volivcev
Volilna enota št. 3:
1.Vili (Viljem) Kofol, roj. 08.06.1964
Kostanjevica 22, Lig, Kanal
Poklic: gasilec, delo: gasilec
Predl.: Metoda Humar in skupina
volivcev

2.Zdenka Jerončič, roj. 11.12.1964
Kostanjevica 12, Lig, Kanal
Poklic: komercialni tehnik, delo: montažer ALT
Predl.: Metoda Humar in skupina volivcev
3.Sven Božič, roj. 23.07.1977
Kostanjevica 21A, Lig, Kanal
Poklic: dipl. inž. strojništva, delo: vodja
proizvodnje
Predl.: Valentina Velišček in skupina
volivcev
KS ROČINJ-DOBLAR
Volilna enota št. 1:
1.Radivoj Raholin, roj. 18.04.1955
Ročinj 4, Ročinj
Poklic: slikopleskar, delo: upokojenec
Predl.: SDS – Slovenska demokratska
stranka – OO Kanal ob Soči
2.Mark Berdon Jagodič, roj. 21.06.1991
Ročinj 107, Ročinj
Poklic: elektrikar, delo: elektrikar
Predl.: Bogdan Bernik in skupina volivcev
3.Mojca Dugar, roj. 13.01.1979
Ročinj 47, Ročinj
Poklic: konfekcijski modelar, delo:
oskrbovalka
Predl.: Bogdan Bernik in skupina volivcev
4.Simon Berdon, roj. 26.12.1965
Ročinj 108A, Ročinj
Poklic: voznik, delo: voznik
Predl.: Bogdan Bernik in skupina volivcev
5.Klavdija Humar, roj. 07.04.1964
Ročinj 71H, Ročinj
Poklic: upravni tehnik, delo: lekarniška
strežnica
Predl.: Bogdan Bernik in skupina volivcev
6.Alenka Vogrič, roj. 05.04.1972
Ročinj 4, Ročinj
Poklic: dipl. ing strojništva, delo:
brezposelna
Predl.: Bogdan Bernik in skupina volivcev
Volilna enota št. 2:
1.Zoran Zimic, roj. 14.03.1960
Doblar 30, Ročinj Poklic: dipl. ing. elektroenergetik, delo: upokojenec
Predl.: DeSUS – Občinski odbor Kanal
2.Andrejka Kragelj Šlebir, roj.
23.11.1986
Doblar 14A, Ročinj Poklic: prometni
tehnik, delo: trgovka
Predl.: Bogdan Bernik in skupina volivcev
3.Vladimir Močilnik, roj. 11.05.1980
Doblar 18A, Ročinj Poklic: gospodarski
inženir, delo: osebni asistent
Predl.: Bogdan Bernik in skupina volivcev

Dr. Dejan Valentinčič
Predsednik Občinske volilne komisije
OBČINA KANAL OB SOČI
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VERJAMEMO

v občino Kanal ob Soči

Kandidati za občinski svet Občine Kanal ob Soči:
Volilna enota 1 – DESKLE
1. Jože KAŠČEK
2. Tinkara KRAGELJ
3. Aleksander BOLTAR
4. Ana SKOČIR
5. Klemen LEVPUŠČEK

Volilna enota 2 - KANAL
1. Maja ŽEŽLINA
2. David KRIŽNIČ
3. Petra ČELEŠNIK
4. Slobodan ĐORĐIĆ
5. Boris GABRIJELČIČ

Volilna enota 3 - OKOLICA
1. Alenka HVALICA
2. Martin KONJEDIC
3. Dragica KOREN
4. Anton KOS

Spoštovane občanke in občani!

Temeljne vrednote, ki jih zagovarja Nova Slovenija in na katerih temelji naše delovanje so
varovanje človekovega dostojanstva ter zagotavljanja svobode, pravičnosti in varnosti za vse.
Kandidati in kandidatke NSi Nova Slovenija - krščanski demokrati za občinske svetnike v občini
Kanal ob Soči bodo pri svojem delu upoštevali interese vseh občanov in tako usmerjali razvoj
občine po vaših željah in potrebah!
Prednostni cilji svetnikov Nove Slovenije v občini Kanal ob Soči v obdobju 2022-2026:
Ustvariti stimulativne pogoje na področju zaposlovanja, stanovanjske politike, preživljanja
kvalitetnega prostega časa, da bodo mladi in mlade družine radi ostajali v naši občini.
Podpirali razvoj gospodarstva v čistem in urejenem okolju
Spodbujanje samooskrbe in s tem razvoja kmetijstva ter poseljenosti podeželja
Za uravnotežen razvoj vseh delov naše občine
Zavzemali za čisto in urejeno okolje in ustvarjali pogoje za razvoj turizma
Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in spoštovanja med generacijami
Zavzeto se bomo borili za izboljšavo razmer v naši občini.

Naročnik: NSi

Občinski odbor NSi podpira za župana kandidaturo Mihe Stegla.

Odgovorno naprej

KANDIDATI ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE KANAL OB SOČI
VOLILNA ENOTA ŠT. 1 : ANHOVO-DESKLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jože Valentinčič, Bevkova ul. 59, 5210 Deskle
Nadja Vidič, Ulica talcev 8, 5210 Deskle
Matevž Lazar, Močila 11, 5210 Deskle
Majda Rejec, Srebrničeva ul. 9, 5210 Deskle
Ambrož Gorjanc, Gregorčičeva ul. 12, 5210 Deskle
Dragica Markič, Gorenje polje 24, 5210 Deskle

VOLILNA ENOTA ŠT. 2: KANAL
1.
2.
3.
4.
5.

Marko Bucik, Bodrež 5A, 5213 Kanal
Klelija Dolenc, Gradnikova ul. 1, 5213 Kanal
Marija Wolhar Čargova ul. 2A, 5213 Kanal
Marijan Nanut, Staničeva ul. 19, 5213 Kanal
Marta Brelih, Gradnikova ul. 19, 5213 Kanal

VOLILNA ENOTA ŠT. 3: KRAJEVNE SKUPNOSTI IZ OKOLICE
1.
2.
3.
4.
5.

Aleksander Štrukelj, Levpa 92, 5214 Kal nad Kanalom
Marta Bratuž, Avče 95A, 5213 Kanal
Zoran Zimic, Doblar 30, 5215 Ročinj
Jožica Pavšič, Kal nad Kanalom 118B, 5214 Kal nad Kanalom
Darko Markič, Lig 23, 5213 Kanal

Naročnik in plačnik: DeSUS, Občinski odbor DeSUS Občine Kanal ob Soči

Smo stranka zrelih in odgovornih ljudi. Poznamo želje,
zahteve in pričakovanja občank in občanov. Zato
ne pišemo programov polnih obljub in predvolilnih
zavajanj. Z našim dosedanjim delom v Občinskem
svetu smo, skupaj z županjo Tino Gerbec, dosegli
rezultate, na katere smo ponosni. Pri delu nas vodi
skrb za slehernega krajana in sleherni kotiček naše
občine. Zavzemali smo se in se bomo za enakomeren
razvoj ter kvaliteto življenja v občini.
Zavedamo se, da nismo uresničili vseh zastavljenih
nalog. Opravljene pa so mnoge aktivnosti in dejanja,
ki omogočajo uspešno delo v novem mandatu.
Pridobljena in v postopku pridobivanja so mnoga
soglasja ter sredstva za realizacijo pomembnih
investicij: zdravo okolje, vodovodi, čistilne naprave,
širokopasovni internet, sončne elektrarne, električne
polnilnice , šolske kuhinje, oskrba starejših. In še bi
lahko naštevali. Imamo dobre temelje, da na njih
nadaljujemo. Pri vsem tem so in bodo sodelovali naši
svetniki. Zaspanost preteklih let je dobila nov zagon.
Ko boste oddali glas naši listi, bo to vaš prispevek
k nadaljevanju razvoja prijazne in uspešne
občine Kanal ob Soči.
Občinski odbor DeSUS Občine Kanal ob Soči

slovenska ljudska stranka
že od ustanovitve občine aktivno
sodeluje pri izboljšanju življenja
vseh naših občank in občanov.
vedno bomo zagovorniki ljudi
in njihovih potreb.

Podpirali bomo vse predloge, ki bodo
pozitivno vplivali na kvaliteto bivanja
v naših krajih.
Poznamo težave in bomo poskrbeli
za enakomeren razvoj občine in da
bo za vse starostne skupine dobro
poskrbljeno.

zavzemali se bomo za nadaljevanje
investicij v infrastrukturo
(vodovodi, ceste, čistilne naprave).

Volilna enota 1: anhovo - Deskle
1. bruno koncut, vojkova 31b, Plave
2. Maruša konjedic, bevkova 4, Deskle
3. erik bernik, srebrničeva 11b, Deskle
4. karmen Maffi, Močila 7, Deskle
5. Marta bitežnik, gorenje Polje, 29, Deskle
6. bojan černe, bevkova 12, Deskle
Volilna enota 2: Kanal
1. Franc Pirih, bodrež 2, kanal
2. Metka Weiss boltar, staničeva ul.2, kanal
3. Peter nanut, trg svobode 25, kanal
Volilna enota 3: oKolica
1. bruno Colavini, kal nad kanalom 135, kal nad kanalom
2. erna okroglič, kal nad kanalom 125, kal nad kanalom
3. boštjan bavdaž, levpa 94, kal nad kanalom

naročnik in plačnik: slovenska lJUDska stRanka, oo sls kanal ob soči

Kandidati in KandidatKe
za člane občinskega sveta
občine kanal ob soči:

Miha Stegel
in Lista z vizijo
Smo novoustanovljena Lista z vizijo. Smo vaši sorodniki,
prijatelji, znanci, sosedje in sodelavci. Naša najmlajša
kandidatka je stara samo 19 let. Toda vsi imamo isto vizijo:
zlahka si predstavljamo drugačno Občino Kanal.
Občino, v kateri ni korupcije, bolezni zaradi onesnaženega
okolja in represivnih odnosov. Naša vizija je občina
sodelovanja. In kar je najpomembneje: občina, iz katere
mladi ne odhajajo, temveč v njej ostajajo, si gradijo svojo
prihodnost in sobivajo s starejšimi.
Za prave spremembe in uresničevanje vizije je treba imeti
pogum. In mi ga imamo. Ker nam je dovolj! Poznate nas.
Vaši smo. Stopite z nami v novo prihodnost.

Tu je naš dom,
tu smo doma

Volilna enota 1 - DESKLE:

Jan Močnik,
strokovni delavec
v športu, trener

Lenka Horvat,
upokojena
socialna delavka

Dejan Manfreda,
kuhar

Karmen Zidarič,
upokojena
administratorka

Žan Skok,
prodajalec

Urban Švab,
montažer
interierja

Marina Sirk,
finančna
analitičarka

Žarko Jevšček,
avtomehanik

Jure Humar,
prodajalec

Lucia Pascolat,
dijakinja

Viljem Urbančič,
inšpektor

Volilna enota 2 - KANAL:

Miha Stegel,
direktor

Maja Gerbec,
direktorica

Volilna enota 3 - OKOLICA:

Branko Jerič,
predavatelj

Hermina Jakopič,
upokojena
učiteljica

Lokalne volitve, Kanal 2022

Jasmina Gorjanc,
upokojena
učiteljica

MIHA STEGEL
kandidat za župana
Zavedam se, da lahko občina preživi samo, če v njej
ostanejo mladi. Prav tako vem, da bo zares zaživela samo,
če bo enakovredno vključevala okoliške kraje in starejše.
Vključenost prebivalcev v sooblikovanje skupne vizije in
dolgoročne strategije razvoja občine je edina pot, ki nas bo
privedla do želenega rezultata. Preprosto je zmanjkalo časa,
da bi se nadaljevala aroganca in izsiljevanje z argumentom
moči. Potrebujemo dialog in potrebujemo drug drugega,
da se povežemo in oblikujemo občino, ki bo na strani
prebivalcev. Enotnost je ključna, da bomo lahko dokončno
zagotovili vodo iz vodarne Mrzlek kot glavni vir za Deskle,
izboljšali šole, začeli graditi dom starejših občanov, našli
in uredili prostor za mlade in njihove zabave ter, kar je
najpomembneje, zadržali mlade družine v občini.
Miha Stegel,
kandidat za župana
S podporo:

Vabim vas, da skupaj oblikujemo prihodnost!
Miha Stegel, kandidat za župana

Tu je naš dom, tu smo doma
Lokalne volitve, Kanal 2022

za Kanal ob Soči
S svojim delom bomo skrbeli za ključna
razvojna področja naše občine.
• ZA čisto pitno vodo!

• ZA občino, prijazno do vseh generacij!
• ZA revitalizacijo degradiranih
industrijskih območij!

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani
gibanjesvoboda.si
Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.

Glasujte za!
Bor Zorzut, Urška Tinta, Sandi Gabrijelčič, Sara Grebenjak Mavrič, Milan
Berlot, Barbara Fajdiga Perše, Primož Vidič, Nataša Kovačič, Oli Požar, Lijana
Jurečič, Primož Kožuh, Nežka Levpušček, Tomaž Šuligoj, Marinka Pertovt
Jerkič
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Za zdrave ljudi v kakovostnem
in varnem bivalnem okolju
Lista za zdravje in kakovost bivanja je samostojna in nepolitična lista kandidatov, različnih svetovnih
in ideoloških nazorov. Skupna sta nam pa poslanstvo in želja po delovanju v dobrobit okolja in zdravja
naših prebivalcev.
Na volitve v občinski svet se tako že drugič podajamo s podporo občanov. Pred štirimi leti smo
zaradi skrbi za svoje zdravje in okolje ter občutka, da se vsakokratna občinska oblast za to ne zmeni,
pogumno nastopili na volitvah in dosegli izjemen uspeh. Tokrat ga nameravamo pozlatiti!
S kritično presojo si bomo prizadevali za celovit in trajnosten razvoj Občine Kanal ob Soči ter
z argumentiranimi predlogi stremeli k pozitivnim spremembam in razvojnemu napredku občine.
Brezkompromisno se bomo uprli vsakemu poskusu dodatnega industrijskega onesnaževanja
našega okolja!

Kandidati na Listi za zdravje in kakovost bivanja:
Volilna enota 1 – ANHOVO-DESKLE

Volilna enota 2 – KANAL

Volilna enota 3 – OKOLICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Mateja Sattler
Alen Đerić
Anastazija Makorič Bevčar
Viljem Ninin
Petra Valantič Mišigoj
Zlatko Kumar

Manuela Korečič
Ivan Križnič
Darja Žnidarčič
Silvester Šuligoj
Helena Grm
Miha Blašković

Valentina Humar
Mladen Makarov
Adrijana Perkon
Pavel Širok
Vesna Lipušček

Zavzemamo se za:
•

zdravo in čisto okolje

•

zakonito in transparentno
delovanje

•

nadaljevanje izvajanja
neodvisnih meritev kakovosti
zraka in zemlje ter celovitega
okoljskega monitoringa (voda,
zemlja, hrana) v Občini Kanal
ob Soči

•

priklop na nov, neodvisen in
primaren vodni vir Mrzlek ter
zagotovitev neoporečne varne
pitne vode vsem občanom

•

ugodne bivalne razmere v občini,
s poudarkom na zagotavljanju
rešitev stanovanjske
problematike mladih ter na
zagotavljanju perspektivnih
zaposlitvenih možnosti

•

zagotavljanje kvalitetne ter
dostopne oskrbe starejših

•

večje vključevanje ekoloških
vsebin in aktivnosti pri pouku
v šolah in obšolskih dejavnostih

Storili bomo
vse za zdravje,
za okolje
in za ljudi.
Zaupajte nam!

križanka

Drage bralke in bralci! Rešitev tokratne nagradne križanke pošljite do 1. 12. 2022 na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Pripišite
svoje ime, naslov in telefon. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo prejeli praktične nagrade po izboru občine. Hvala za sodelovanje in lep pozdrav
do naslednje številke, ki bo izšla sredi decembra!
Uredništvo

