Zlata maturantka
Kaja Reèiè iz Plavi se od novogorike
Gimnazije poslavlja na najbolji moni
naèin. Je namreè med sedemnajstimi
gimnazijci, ki so maturo opravili z odliko
in prejeli priznanje zlatega maturanta.
Kaja je dosegla 31 od 34 monih toèk,
na maturo se je vestno pripravljala vsa
tiri leta in prièakovala je dober rezultat.
tudij bo nadaljevala v Ljubljani na
Pravni fakulteti, sedaj pa si bo najprej
poteno oddahnila in privoèila poèitnice.

Èasopis obèine Kanal ob Soèi /julij 2009/ t.23 / leto VII / odgovorni urednik: Valter Pregelj / www.obcina-kanal.si / brezplaèen izvod

Foto: Petra Paravan

IZ VSEBINE

Normalno: mladim
se (pre)malo
dogaja!
... Z MOSTA ...
Zaèitniko razvajeni!?!
Mladi si ièejo smisel in prostor pod soncem na razliène naèine.
Bodisi z nekoliko odmaknjenim sprejemanjem drubeno ustaljenih
pravil in vzorcev obnaanja, ali pa z izzivanjem, upornitvom,
vzbujanjem pozornosti in nenazadnje tudi s kritiènim zavraèanjem
ponujanega jim sveta odraslih. Mladi so namreè svet zase. Toda
to ne pomeni, da v njem lahko poènejo, kar se jim zljubi. Nasprotno,
ta svet morajo (so)oblikovati odgovorno, vestno in v skladu s civilizacijsko sprejetimi zavezami morale in etike. Enako seveda velja
tudi za odrasle. A kaj ko so zgledi in ravnanja, ki prihajajo iz tega
sveta, vredni vse prej kot spotljivega, dovzetnega in nekonfliktnega
sprejemanja. Razkorak med besedami in dejanji v svetu odraslih
ustvarja zmedo, negotovost, odpor v svetu mladih. Zato so si tudi
prièakovanja in dojemanja v teh dveh svetovih tako nasprotujoèa.
Èe odrasli izgubijo ali postavijo v drugi plan smisel za temeljne
vrednote (potenost, odgovornost, delavnost, resnicoljubje, spotljivost), potem tudi od mladih ne moremo prièakovati, da jim ne
bi te usmeritve pomenile kaj veè od leporeèja. In tega je v dananji
drubi obèutno preveè. Za celofanskimi frazami se skriva nesposobnost, samoljubje, pohlep in nezmonost brezkategoriènega sprejemanja drugega. Namesto da so-èloveku omogoèimo dejavno in
avtonomno vplivanje na drubeno dogajanje (angairani pristop),
se raje posluujemo zbirokratiziranih floskul, apatiènega pokroviteljstva, pomehkuenega delovanja. Zato ne èudi, èe se mladi odzivajo na to z zatekanjem v navidezno avtonomnost, brezizrazno
latovèino, z iskanjem hipnega uèinka in odsotnostjo (veèjega)
naprezanja. In druba se znajde v leru. Odrasli nemoèno irijo
roke in ièejo pocukrane kompromise, mladi izkorièajo shizofrene
razmere za opravièevanje svoje nedejavnosti in beanja pred odgovornostjo. Dolgoroèni in neproduktivni konflikt je tako tu!
Valter Pregelj

Pred 200 leti je v Roèinj priel
duhovnik, prosvetitelj in neumorni ustvarjalec Valentin Staniè. Rojaki so to proslavili.
Veè na str. 5 in 6

Zbiranje odpadkov je nujno,
toda nihèe noèe smetièa v
svoji bliini. Kam s smetmi?
Veè na strani 10

eljni zabave in porta,
manj je resne in zavzete
(s)pobude
Zbiralièa za mlade ob vikendih so v glavnem zunaj kanalske
obèine, kjer so po razliènih krajih na voljo koncertni programi
oziroma klubi z razlièno glasbo. In prav glasba je pri veèini mladih najbolj pomemben usmerjevalec druenja in zabave.
ivim in delam v Kanalu, pohajam povsod drugod, najraje pa
zahajam v novogorike in gorike klube z ustrezno glasbo,
pravi Mladen Kurtuma iz Kanala, medtem ko Ivan Namar iz
Morskega dodaja: Ko se vrnem iz Ljubljane, grem s klapo pogosto v Mojo cafe, saj je edini bar odprt do jutranjih ur. Pa e
prijetno vzduje je z dobro glasbo.
Obliko druenja predstavlja tudi portna dejavnost.
Nimamo kam it', zato se druimo pred Fontano, radi pa
zaigramo tudi odbojko na mivki za telovadnico, pove Meta
Valentinèiè iz Kanala.
Marsikdo reèe, da se v obèini niè ne dogaja To ne dri povsem.
Je pa res, da se malo dogaja. Toda zgodi se tudi, da je kljub
dogodkom udeleba majhna, manjka pa tudi veè samoiniciative
mladih.
Veè na str. 14 in 15

Petra Paravan
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Vodooskrba Kala nad Kanalom

Poti se konèno odpirajo

Za Kal nad Kanalom je bil 28. maj 2009 zgodovinski dan. V navzoènosti uglednih gostov in tevilnih domaèinov so upan Obèine Kanal ob
Soèi Andrej Maffi in izvajalci del slovesno podpisali gradbeno pogodbo za izgradnjo vodovoda Lokovec  Kal nad Kanalom. Za glavnega izvajalca del je bilo izbrano Cestno podjetje Gorica s podizvajalcema Primorjem in Vodi Gorica.
Pie: Irena Hoèevar Kriniè

Voda e dolgo na prvem mestu
Obmoèje Kala nad Kanalom je kraki svet, kjer zlasti v sunem obdobju ni vodnih virov. e pred drugo
svetovno vojno so zato iz Avèka
poskuali speljati vodovodne cevi,
a je al vojna te ideje prepreèila.
Nov poskus, da bi prebivalcem zagotovili pitno vodo, je v letih 1986
-1987 poskuala uresnièiti tedaj
e enovita obèina Nova Gorica.
Idejni projekt je predvideval vodooskrbo iz manjih virov, ki pa e
zdaleè ne zadoèajo za kakovostno
oskrbo.
Po ustanovitvi obèine Kanal ob Soèi in pod upanovanjem Zorana

Madona je bila izdelana tudija,
ki je predvidevala tri mone razlièice: zgraditev vodovoda iz Lokovca, vodovod iz Avèka ali individualna zajetja.
Leta 2002 so bila skupaj z veèinskim evropskim deleem e zagotovljena sredstva za vrtino v Avèku
blizu zajetja Kaja, ker so geologi
zagotavljali, da je to dovolj kakovosten vodni vir. V èasu upanskega
mandata Mirana Ipavca je bila vrtina tudi izvedena, a al se je pokazala za neustrezno. V letu 2006 je
vztrajnim pronjam krajanov prisluhnil podupan Joef Kralj in
zaèeli so se pogovori med kanalsko
obèino in Mestno obèino Nova
Gorica. Lani pa sta kanalski upan
Andrej Maffi in njegov novogoriki kolega Mirko Brulc podpisala
pismo o nameri za vodooskrbo
Kala.
Obèina je uspeno kandidirala na
evropska sredstva in konèno so
dolgoletne sanje Kalanov postale
resniènost.

z azbestom, za rabo nikakor ni primerna. Najhuje pa je v sunih obdobjih, ki jih je vedno veè. Velike
teave imajo kmetje. Vodo dovaajo gasilci, zanjo pa moramo prispevati 22 evrov za 8 kubiènih metrov,
ostali del pa krije obèina. Vodovod
bo omogoèil veliko veèjo poarno
varnost, domaèini se bomo lahko
odloèili za odprtje obrti, kmeèkega
turizma in za druge dejavnosti.
Tega do sedaj nismo mogli, ker
strogi predpisi zahtevajo poarno
vodo.
Vode v Kalu se veseli tudi Bruno

Colavini, obèinski svetnik in predsednik gradbenega odbora za izgradnjo vodovoda. Dolga leta si
je prizadeval, da tudi v te kraje priteèe pitna voda.
V zadnjem èasu ni veè tako mnoiènega izseljevanja, ljudje se celo
vraèajo. V lanskem letu je v Kalu
zaivel vrtec z desetimi otroki,
prihodnje leto jih bo verjetno tirinajst, optimistièno poudarja Colavini.
Kalu nad Kanalom in okolikim
krajem se z vodo zagotovo obeta
nov zagon.

Veselje in optimizem domaèinov
Predsednik krajevne skupnosti Kal
nad Kanalom Tone Levpuèek je
preprièan, da bo izgradnja vodovoda ustvarila monosti za intenziven
razvoj teh krajev:
Kapnica, vèasih celo s streh, kritih

Foto: B. Bizjak

Za projekt graditve vodovoda, ki
je vreden skoraj milijon evrov, bo
veèinski dele, to je 612.000 evrov,
zagotovljen iz evropskih sredstev,
ostali del pa bo morala prispevati
obèina. V prvi fazi do septembra
prihodnje leto bo predvidoma dokonèana povezava med Lokovcem
in Kalom nad Kanalom ter zgrajen
rezervoar, v nadaljevanju pa mora
do gospodinjstev v Kalu, Vrhavèah
in Okroglem priteèi tudi voda.
Soèasno z izgradnjo vodovoda je
predvidena tudi ureditev kanalizacije in v prihodnjih letih e iritev
vodovodnega omreja do Levpe
in okolikih krajev.

Slovesen podpis pogodbe, e(l)jno èakanje na vodo

Dejavni kanalski gasilci

Toda udeleba na dravnem tekmovanju vpraljiva
Kanalski gasilci smo se kot vsako leto doslej tudi letos aktivno pripravljali z vajami za tekmovanje. Tako smo se e v zimskem èasu med olskimi
poèitnicami udeleili drutvenega zimskega usposabljanja v Auronzu, ki ga je organiziral na predsednik Boris Èufer. Bilo nas je veliko in
imeli smo se zares lepo. Na koncu smo tekmovali v smuèanju in podobno kot na gasilskih tekmovanjih pobrali veliko nagrad.
Seveda se nam naa zagnanost zelo obrestuje, saj smo letos na tekmovanju Gasilske zveze Gorike pobrali veliko prvih mest. Tekmovanja
smo se udeleili 16. maja 2009 v empetru pri Gorici s estimi desetinami, kjer so èlani A, èlani B ter èlanice B dosegli 1. mesto, èlanice A ter
mladinci so bili drugi, pionirèki pa peti. Upamo, da bomo tako dobre
rezultate dosegli tudi na tekmovanju Severnoprimorske regije in si tako odprli pot na dravno tekmovanje. Za doseene uspehe gre velika
zahvala naim mentorjem, ki nas na vajah uèijo ter nam dajejo koristne
napotke.
Omeniti velja tudi to, da gasilci svoje znanje nadgrajujemo z obiskovanjem osnovnih in nadaljevalnih teèajev. Letos se je teèaj, ki ga je organizirala Gasilska zveza Gorike, udeleilo 23 èlanov iz PGD Kanal. Od tega jih je 6 opravljalo osnovni teèaj gasilca, 10 teèaj za gasilca I. stopnje
in 7 za vodjo skupine. Med vsemi teèajniki smo bila tudi dekleta in sicer 9 èlanic. Predavanja smo imeli èez vikend od petka do nedelje.
Teèaj je trajal 60 ur. V petek, 8. maja 2009 smo usposabljanje zakljuèili
s pisnim preverjanjem znanja, ki smo ga vsi uspeno opravili.
Posebna zahvala gre poveljniku Ivanu Knafelcu, ki je spremljal teèaj
in predaval ter vsem ostalim predavateljem: Borisu Èuferju, Alojzu
Kodelji, Sebastijanu Kozarju, Matjau Maruièu, Oskarju Kosièu,
tefanu antaku, Milanu Lebanu, Bogdanu oru in Aleu Doljaku.

Foto: PGD Kanal

Tekst: Katarina Cotiè

Gasilska po dosekih s tekmovanj in usposabljanj
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Vsakoletnega sprejema portnikov pri upanu obèine Kanal ob Soèi
Andreju Maffiju so se udeleili tudi èlani kanalske sekcije Karate kluba
(KK) Goryu: Vanja Paviè, Alja Bezjak, Kenny Pliberek, Manja Bezjak in Alja Markiè ter predstavnik kluba Milan Bezjak.
Sicer pa so se èlani KK Goryu odlièno odrezali na 6. Dravnem prvenstvu
v tradicionalnem karateju v Divaèi. V razliènih kategorijah se je med
seboj pomerilo skoraj 200 tekmovalcev iz devetih klubov, ki so tekmovali
v bojih in katah tako posamezno kot skupinsko. Tudi èlani sekcije Kanal
so odlièno zastopali barve kluba in pri tem dosegli naslednje rezultate:
- KUMITE (karate boji) :
Alja Bezjak 3. mesto Jiyu Ippon Kumite (stareji deèki)
- KATA ekipno :
Alja Markiè 1. mesto Kata ekipno GORYU ml. deèki v sestavi
Alja Markiè, Andrej Valentinèiè, Kevin Podreka
- Manja Bezjak 2. mesto Kata ekipno GORYU ml. deklice v sestavi
Manja Bezjak, Manca Urh, Tjaa Gabrèek

Andrej Maffi s portniki in portnicami

Mladi glasbeniki

Zlati in srebrni na tipkah

Tudi v letonjem letu so nai mladi glasbeniki zelo uspeno nastopili
na tekmovanjih glasbenih ol. Regijskega tekmovanja mladih pianistov
Primorske, ki je letos potekalo 17. in 18. aprila na Glasbeni oli Vrhnika,
so se udeleili Peter Nanut, Gaper Vuga in Maja Kriniè. Peter Nanut
je pod mentorstvom Ingrid Siliè v 1. b kategoriji dosegel zlato priznanje

Peter Nanut ob klavirju: Ko se dotakne tipk, e tiina zaigra

Marko Kodelja,
obèinski svetnik (SD)

Nezaupljiva in
nerazvojna Obèina
Ko sem se odloèil kandidirati za
obèinskega svetnika, si niti predstavljal nisem, kako teko je uveljaviti nekatera svoja preprièanja,
za katera mislim, da so v glavah
veèine prebivalcev nae obèine.
Poudariti moram, da sam, kot
tudi ostali èlani svetnike skupine Socialnih demokratov, pri temeljnih razvojnih odloèitvah obèine, ki jih je, resnici na ljubo,
na dnevnih redih sej bore malo,
vedno zagovarjamo enakomeren razvoj celotne obèine.
Temeljni problem nae obèine,
ki se vleèe e od njene ustanovitve, pa je po mojem mnenju, da se obèinski svet in uprava ukvarjata
z doloèenimi povsem nepomembnimi temami za nae obèane. Tu
mislim predvsem na problematiko gasilstva, na obsene debate
okoli razliènih pravilnikov, ki samo dodatno obremenjujejo naa
drutva, o raznih subvencijah, ki zaradi omejenih proraèunskih
sredstev bistveno ne pomagajo njihovim prejemnikom, in nenazadnje na kadrovske roade v zaèetku mandata.
Po drugi strani pa obèinska uprava oz. upan ne predlagata nikakrnih razvojnih dokumentov, ki bi vsebovali smernice za postopen
dvig kvalitete ivljenja in ivljenjskega okolja naih obèank in obèanov. Enega glavnih dokumentov bi vsekakor pomenila Strategija
razvoja obèine. V njej bi doloèili vizijo in tudi konkretne naèrte razvoja na vseh podroèjih, ki zadevajo slehernega obèana: podjetnitvo, turizem, kmetijstvo, varstvo okolja, oskrbo z vodo, prostorsko
planiranje, vzgojo in izobraevanje, zdravstvo in socialo, zaposlovanje, drutveno ivljenje, mladinsko problematika in podobno.
Poleg tega, bi bilo nujno izdelati e specifiène strategije razvoja
podjetnitva in turizma. Z omenjenimi dokumenti, ki bi jih pripravili
ob soglasju ire in zainteresirane javnosti, stroke in obèinskega
sveta, bi razvojno usmerili obèino za vsaj 10 do15 let naprej. S
spotovanjem teh dokumentov bi se izognili sedanjemu kanalskemu proraèunu, ki je e vrsto let le spisek elja nekaterih posameznikov in manjih interesnih skupin.
Skrbi me tudi slab poloaj deskljanske osnovne ole. Tu dejstva
govorijo sama zase. Iz ene najboljih osnovnih ol v nekdanji skupni novogoriki obèini je trenutni glavni izobraevalni zavod v Desklah na ravni vake ole.
V obèini imamo tudi dva mladinska kluba. Oba se sooèata s problematiko prostorov, katerih dokonèanje na vsak naèin eli izpeljati
obèina. Zakaj takno nezaupanje v oba mladinska kluba? Ali naa
mladina, res ne bi znala sama upravljati in pravilno investirati sredstva iz obèinskega proraèuna? Odgovor je seveda negativen.
Preprièan sem, da bi v nasprotnem primeru e imeli - tako v Desklah kot v Kanalu - dva primerna drutvena prostora, kjer bi se
prirejali dogodki, ki bi presegali omejeno deskljansko in kanalsko
dogajanje.
Foto: Osebni arhiv
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(92 od 100 toèk) in 2. mesto, v 1. c kategoriji je na klavirju priigral
zlato priznanje Gaper Vuga, ki ga na glasbeni poti usmerja Miha
tokelj, najmlaja Maja Kriniè, ki jo pouèuje Milana idanik Vuga,
pa je bila v 1. a kategoriji bronasta.
Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Primorske ter celjskega in
korokega obmoèja v Velenju se je 12. februarja udeleila tudi Minka
Markiè. Z igranjem na orgle je pod mentorstvom Dimitrija Rejca v 1.
c kategoriji dosegla srebrno priznanje. Èestitamo!
Glasbeno olo v Novi Gorici letos obiskuje kar 43 uèencev obèine Kanal
ob Soèi, med njimi je veliko pravih malih umetnikov. Najveè je uèencev
klavirja (11), pihal (10) in harmonike (4). V glasbeni pripravnici in prvem razredu nauka o glasbi je skupaj 11 otrok, kar pomeni, da je zanimanje za glasbeno olo veliko. Zagotovo bi bilo e veèje, èe bi bila
ola, vsaj pouk nauka o glasbi, blie, kajti za marsikaterega od starev
je preprosto nemogoèe prevaati otroke v oddaljeno Novo Gorico.
Irena Hoèevar Kriniè
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Mojca Petelin, uèiteljica in kulturnica

Stari so do svojih otrok preveè zaèitniki

e petindvajset let pouèuje slovenèino in je zaposlena kot knjinièarka na Osnovni oli Deskle. Kot sama pravi, je uèiteljica z izkunjami.
Otroka leta je preivljala pri starih starih v Avèah, ob vstopu v osnovno olo pa se je preselila v Novo Gorico in pozneje v Solkan, kjer si je
tudi ustvarila druino. elja biti trica je v njej zorela e od otrokih let. Svoje delo in prosti èas tako z veseljem namenja otrokom. Z nekaterimi
nekdanjimi uèenci je e zdaj v prijateljskih stikih. Vsestransko dejavna je tudi na kulturnem podroèju, za kar je prejela priznanje Krajevne skupnosti Deskle in leta 1999 tudi obèinsko priznanje.

na oli est uèencev, ki so vsako
leto osvojili bralno znaèko, med
njimi pa so trije fantje. Moti pa
me odnos otrok do nae literature.
Devetoolec, sicer odliènjak, se je
razburjal, zakaj mora brati ravno
slovenske avtorje. V zvezi s knjinico pa bi rada povedala tudi, da
sedanji prostori olske knjinice
nikakor niso primerni. Domujemo
v nekdanjem hinikovem stanovanju. e dolgo imamo pobone elje
po novem prizidku in raziritvi knjinice. Upamo, da se bo enkrat nael denar tudi za to nujno potrebno investicijo.
Leta 1999, ko so v obèini Kanal
ob Soèi ele drugo leto
podeljevali obèinske nagrade in
priznanja, ste prejeli obèinsko
priznanje za kulturno dejavnost.
Èemu ste se poleg dela z otroki
e posveèali?

sva z moem posvojila e nekaj
dni starega dojenèka. Miha se je
rodil 26. januarja, 3. februarja pa
je ivel e pri nas doma. Naenkrat
sem bila mama na porodnikem
dopustu. Vrednote so se mi popolnoma spremenile. Prej mi sploh ni
bilo teko biti ob sobotah na predstavah, zdaj je bilo to teje.Èe zdaj
pomislim nazaj, pa mi nikakor ni
al. Èlovek se za nekaj odloèi. Bilo
je tudi veliko teav, a e veè lepega.
Teko pa je vzgajati otroka, ki je
devet let ivel v drugaènem
okolju. Vleèe ga ven, na ulico.
Sami vzgajate otroke. Kaj pa
menite o odnosu otrok do
kulture? Menite, da nae okolje
deluje na mlade vzpodbudno,
pozitivno?
Kdor nima nekih kulturnih vrednot
privzgojenih, kulture ne bo znal
ceniti. Od tega, kam bo vrgel papir
Foto: B. Drekonja

Sprauje: Irena Hoèevar Kriniè
Slike: Bruno Bizjak, arhiv O Deskle
MAK. Imeli smo dobre pogoje:
dvorano, tehniko, reiserja, razumevanje obèine. Vedno pa je teko
postaviti mejo, do kje graditi kvaliteto. Vseh otrok na oli je priblino
140, pri predstavah pa sodelujejo
veèinoma uèenci vijih razredov,
ki pa so velikokrat aktivni na raznih
podroèjih. Predstave je reiral Emil
Aberek, sama pa sem nato z
uèenci vadila in skrbela za organizacijo. Ni mi bilo teko ob koncih
tedna priti na vaje. Nae predstave
so bile vkljuèene v goriki Polkov
abonma, gostovali pa smo tudi
drugod  v Trstu, v Celju, na Opèinah, v Slovenski Bistrici Dvakrat
smo se uspeno predstavili na Linhartovem sreèanju za otroke gleVsestranska Mojca Petelin dalike skupine, pa sodelovali na
Sreèanju gledalikih skupin v GoriV olstvu ste zaposleni e èetrt ci. Pri tem smo doiveli veliko dostoletja. Ali opaate razlike med godivèin.
delom uèitelja ob vaih poklicnih
zaèetkih in sedaj?
So otroci pozneje nadaljevali z
gledaliko in kulturno
Otroci so bili vedno enaki. Morda dejavnostjo?
so pred leti upièili e veèje neumnosti. Mislim, da je razlika pred- Ne vem, èe je to ravno moja zasluvsem v odnosu starev do ole in ga ali zasluga gledalike skupine,
samem olskem sistemu. Uèenci vendar se zdaj ob nedeljah sestaja
so imeli takrat veè repekta do skupina srednjeolk in tudentk,
starev in do uèiteljev. Do svojih med katerimi so tudi moje nekdanotrok so stari zdaj preveè zaèitni- je uèenke, in pripravlja predstavo.
ki in jim s tem samo kodijo. Po Diana Galiæ, ki je zaèela z nao
drugi strani pa je tudi sedanji olski prvo predstavo Volk in sedem kozsistem absurden. Po mojem mnen- lièkov in z nami sodelovala do leta
ju je neumno, da se ocenjuje delo
ravnatelja po tevilu ponavljalcev.
Marsikdaj je zelo smiselno, da otrok, ki ne zmore dosegati pozitivnih ocen, razred ponavlja. Uèitelji
ne elimo otroka zatreti, elimo
mu dobro. V dananjem olstvu
smo uèitelji pod velikim pritiskom.
Sistem napredovanja in ocenjevanja nam ubija voljo do dela.
Ocenjuje nas ravnatelj, ocenjujemo
se med sabo. Veliko stvari, ki jih
dela uèitelj, se ne vidi. Ni jih mogoGledalikih doivetij na pretek
èe meriti, ocenjevati. Na marsikateri oli so zaradi tega velike zdra- 2003, je sedaj uspena producentka na TV Pika. Karin Rutar je zelo
he. To je grozljivo!
napredovala in ji je na predstavah
Dela uèiteljice slovenèine niste gledalike gimnazije profesor trancar namenil pomembne vloge.
opravljali le v razredu. Otroke
ste skuali vzgojiti tudi v odnosu Barbara Markiè tudira slavistiko
in je tudi dejavna v kulturnem usdo kulture. Pripravljali ste
tvarjanju.
kulturne prireditve, odmevne
gledalike predstave
Opravljate tudi delo knjinièarke.
Nam lahko predstavite to
Vemo, da je branje knjig v
podroèje Vaega dela?
zadnjem èasu med olarji dokaj
Ko sem zaèela delati kot uèiteljica, nepriljubljeno. Kakne so Vae
sem morala pripravljati z otroki izkunje?
veliko proslav. Bilo jih je veliko veè
kot sedaj - od praznovanj 29. no- Berejo zlasti mlaji otroci, do 4. ,
vembra, dneva OF, dneva JLA, pa 5. razreda, in to dekleta in fantje.
proslav KS, Drutva upokojencev. Pozneje so zlasti med fanti bralci
Nikoli ni bilo miru. Leta 1996 pa zelo redki. A ni vedno tako. Letos
smo ustanovili gledaliko skupino smo imeli v zakljuènem razredu

Od Volka in sedem kozlièkov do prepoznavnosti

Vrsto let sem sodelovala kot povezovalka programa na obèinskih in
drugih prireditvah, pa tudi pripravljala vezni tekst za razne kulturne
prireditve, na katerih so nastopali
kot povezovalci drugi.
Dejavnosti v gledaliki skupini
in na raznih prireditvah
zahtevajo veliko prostega èasa.
Kako vam uspe usklajevati
zasebno ivljenje z delom z
mladimi, nastopanjem ?
Priznati moram, da je bilo zame
prelomno olsko leto 1999/2000.
V tem letu se mi je ivljenje popolnoma spremenilo. Po dvajsetih letih zakona je priel v nao druino
devetletni Robi. V istem letu pa

do obiska dramske predstave.
Normalno je, da ne moremo imeti
enakega odnosa do vseh oblik
umetnosti. Nekomu pomeni veè
glasba, drugemu gledalièe. Na
splono pa lahko ugotavljam, da
imamo v oli sedaj manj problemov, ko otroke nekam peljemo.
Zelo sem zadovoljna, da imamo
organiziran v Desklah vsako leto
Polkov abonma, ki ga v veliki meri
sofinancira obèina. Predstave so
namenjene otrokom od treh do
devetih let. V vijih razredih bi bilo
tudi dobro poskrbeti za podoben
abonma. Tu èutim primanjkljaj.
Vèasih pa me moti, ko po predstavi
prvi vstanejo uèitelji. Prav je, da se
nastopajoèe nagradi z aplavzom.
Tudi na tak naèin vzgajamo.

se (s)poznamo
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200 let od prihoda Valentina Stanièa

Staniè iz Kanala.

Slovesno in s prvo monografijo

Prva monografija o
evropskem Gorièanu

ROÈINJ - Letos mineva 200 let od prihoda Valentina Stanièa v ta kraj
v srednji Soki dolini. Domaèini so domaèini dogodek zaznamovali s
tridnevno slovesnostjo, ob tej prilonosti pa je bila izdana tudi prva
monografija o velikem mou.

Urednik mini monografije vsestranske predstavitve Valentina
Stanièa je Marko Valentinèiè.
Njegove korenine segajo v Bodre,
v Stanièev rojstni kraj in sicer tudi
neposredno, a ne po krvnem sorodstvu, paè pa po èustvenih vezeh, v Stanièevo druino. Zato ni
nenavadno, da se e dolgo let ukvarja z raziskovanjem ivljenja in
dela Valentina Stanièa, kakor tudi
z organizacijo dogodkov, poleg
tega se udeleuje tudi simpozijev
o evropskem Gorièanu.
Monografija je razdeljena v veè
sklopov, ki iz razliènih vidikov osvetljujejo Stanièevo delovanje. Za pokuino naj natrosimo nekaj drobtinic.
Staniè je za vsak imendan obiskal
Sabotin s cerkvico njegovega zavetnika. Ko je bil kanalski most leta 1813 poruen, je postavil zaèasni most, posredoval pa je pri cesarju za izgradnjo novega. Na Banjicah je postavil mini tiskarno, v Ro-

Prvi dan slovesnosti v Roèinju se
je zaèel s premierno predstavitvijo
monografije Valentin Staniè - Cerovèkov gospod. Drugi dan je
bil v znamenju planinskega pohoda na Èièer. V nedeljo je sledila
slovesna maa in odprtje prilonostne razstave, popoldne pa so
v cerkvi pripravili e koncert Meanega pevskega zbora Joe Srebrniè pod vodstvom zborovodkinje
Adele Jeronèiè. Stanièevo roèinjsko
delovanje je v povezovalnem tekstu predstavila Vanja Gabrijelèiè,
nato pa so obiskovalci lahko prisluhnili izvedbi vokalno-instrumentalne partiture Missa Loreta,
skladatelja Adalberta Rihovskega,
ki so jo predstavili tudi 21. junija
na slovesnosti ob 470-letnici Mariji-

Foto: P. Paravan

Pie: Petra Paravan

Urednik monografije M. Valentinèiè

nega prikazanja na Sveti gori.
Sicer pa 30 let delovanja praznuje
tudi Planinsko drutvo Valentin

Nepozabni koncert v Stanièev
spomin
Vasica je spet oivela s tridnevnim praznovanje v poèastitev spomina
na desetletno slubovanje vikarja Valentina Stanièa v Roèinju.
Praznovanje je zaokroil Meani pevski zbor Joe Srebrniè iz Deskel
z nepozabnim koncertom pod vodstvom dirigentke Adele Jeronèiè.
Izjave med nakljuènimi sreèevanji v ponedeljkovem jutru prièajo o zahvali in pohvalah zboru za zapete pesmi.
Pa se odpravimo med ljudi
Rudi Brezavèek: Ganilo me je
do solza - ma od kod to otroèe
zmore tak glas?!
Marija Kogoj: Meni so le prav
omraznice!

Marica Lurin: Je zbor kot se tièe.
Irena Èargo: Vesela sem za tiste,
ki so bili navzoèi in alostna za
tiste, ki jih ni bilo.
Franka Markova: Lepo ste uglaeni! Spomnim se Nardike, ki je
pela pesem Dajte mi zlatih strun.
Dorica Èuko: Roèinjci smo lahko
ponosni!

Mirko Èuk: Èestitam! Lahko pa
bi bilo veè Roèinjcev na koncertu,
da se dá tem izvajalcem z nao
navzoènostjo vsaj neko priznanje.
Seme je bilo posejano, pravi cenjena dirigentka Klementijeva. Naa
Adela pa doda: Bogve, mogoèe
pa ima zasluge prav Valentin Staniè, da sem s svojo druino tako
predana glasbi!
Irena Èargo

Bogdana Kos

èinju je po njegovi zaslugi nastala
ola. e veè presenetljivih in zanimivih Stanièevih dejanj pa je moè
odkriti v knjigi.
Pri zaèetnih izvedbah pohoda Po
poteh Valentina Stanièa pa je Valentinèiè pomagal s pripravo promocijskega gradiva, pozneje pa je
sodeloval tudi pri sami organizaciji
pohoda. Na podelitvah nagrad
Valentina Stanièa v Muenchnu je
zadnja tri leta pripravljal slovenski
kulturni program in poskrbel za
izbor slovenske nagrajenke Tatjane
M. Peterlin-Neumaier, ki je tudi
avtorica èlankov v monografiji.
Nadalje se je Valentinèiè udeleil
dveh simpozijev v viinski fiziologiji
v Reiteralpu na Bavarskem, pomagal pa bo pripraviti 4. simpozij, ki
bo septembra v Bohinjski Beli z
vzponom na Triglav.
Urednik monografije o Valentinu
Stanièu pa je lani pri Stanièevi koèi
organiziral postavitev spominske
ploèe ob 200. obletnici izmere
Triglava, medtem ko je kanalska
osnovna ola izpeljala proslavo in
pripravila razstavo risb.

TIC KANAL
Koledar dogodkov 
Julij in Avgust 2009
Datum in ura

Prireditev

Kraj

Organizator

19. 7. 2009

Prireditev
Spoznajmo
Slovenijo,
nastop vokalne
skupine Sneet

Kanal

Obèina Kanal
ob Soèi

26. 7. 2009

Prireditev
Spoznajmo
Slovenijo,
nastop skupine
Dej e en litro.

Kanal

Obèina Kanal
ob Soèi

9. 8. 2009

Muje dirke

Levpa

KTD Levpa

16. 8. 2009

Skoki z mosta
in skoki z viin

Kanal

TD Kanal

22. 8. 2009
Ob 9h

Odbojka na
mivki (trojke)

Morsko

D Morsko

22 in 23. 8.
2009

Nogometni
turnir

Avèe

KTD Avèe

28. 8. 2009

Otvoritev
Kogojevih
dnevov

Kanal

PD Soèa Kanal

30. 8. 2009

Pohod na
Korado (Lig 
sv. Genderca)

Lig

TD Kolovrat Lig

se (s)poznamo

DEJAVNOSTI & DOSEKI

6

Knjiga o Valentinu Stanièu

Duhovnik in neumorni ustvarjalec
Zasebna zaloba Educa v Vrtojbi je izdala novo knjigo o Valentinu Stanièu, duhovniku, prosvetitelju in neumornem ustvarjalcu oziroma delavcu na najrazliènejih podroèjih. Zapise, prièevanja in podrobnosti
o njegovem ivljenju so objavili zgodovinarji, duhovniki in drugi poznavalci Valentina Stanièa iz obdobja, v katerem je ivel.

v Roèinju, nato pa do svoje smrti
stolni kanonik v Gorici. Ljudsko izroèilo zatrjuje, da Staniè ni bil nikoli
pri miru. Vse je delal, vse je poizkual, vse je uganjal, niè mu ni bilo
preveliko in nikoli ni omagal. Vse,
kar je videl in slial, vse je hotel
tudi sam opraviti. Na Banjicah je
sluboval veè kot est let in tam
so ga cenili tudi kot zdravilca, saj
je prebivalce cepil proti èrnim kozam. Njegovo delovanje je bilo tako uspeno in se je ljudem tako
vtisnilo v spomin, da so estdeset
let pozneje starèki, ki so bili v otrokih letih njegovi uèenci, e prepevali pesmi, ki jih je on uèil in pripovedoval, da so se vse, kar so se
nauèili, nauèili od Valentina Stanièa.
Po zatrjevanju in ugotovitvah urednikov in piscev nove knjige o Valentinu Stanièu je bil on veliki Slovenec
in Evropejec pred svojim èasom.
Poskuali so podati portret izjemnega èloveka in svetovljana.
Koprski kof Metod Pirih je v uvodu v novo delo zapisal, da obèudujemo vsestransko razgledanost
Valentina Stanièa in tudi to, kako
nas presega.

O ivljenju in delovanju proslavljnega duhovnika iz Bodrea pri Kanalu ob Soèi je na voljo e veliko
doslej neznanih in neobjavljenih
listin in drugih dokumentov, ki jih
hranijo po veèini v Goriki knjinici
Franceta Bevka v Novi Gorici. Novo
delo ima naslov Valentin Staniè,
Cerovkov gospod, knjigo pa so
natisnili v slovenskem, italijanskem
in nemkem jeziku.

Jakob Merljak, mladi prostovoljec

misijonarjih pa so tudi jedli in sicer
to, kar se na Madagaskarju jé. Ri!
Vsestranski misionarji

vsako poletje dosee tudi srca mladih slovenskih prostovoljcev, ki v okviru Mednarodnih poletnih taborov POTA in v organizaciji Mladinskegainformacijskega centra iz Ljubljane, pripravljajo na Madagaskarju oratorije
za tamkajnje otroke. V skupini mladih prostovoljcev in koordinatorjev,
ki so preiveli nepozaben mesec prostovoljnega dela med Malgai, je bil
tudi domaèin Jakob Merljak.
Pie: Nika Jereb
Slike: Jakob Merljak

Slovenskih misijonarjev je na Madagaskarju osem in veèina jih dela
na jugu otoka, ki e iz kolonialnih
èasov velja za obèutno revneji del
deele. Kljub neverjetni revèini in
pomanjkanju teh ljudi, ki so si na
smetièu iskali hrano in upanje, so
zanje slovenski misijonarji zastavili
vse svoje moèi, delo in ivljenje.

Meseèni projekt mladih prostovoljjcev je bil vsekakor misijonarska
obogatitev dela z otroki in mladino. Ves trud, ki so ga Jakob in kolegi vloili v priprave, pa je bil bogato poplaèan z otroko igrivostjo,
nasmehi, odprtostjo, s hvalenimi
otrokimi oèmi, ki se razveselijo e
samo zato, ker se te lahko dotaknejo. Toliko ljubezni, veselja in pozornosti, ki so jo mladi prostovoljci
prejemali med Malgai, si èlovek
tukaj kar teko predstavlja. Tam

Pie: Marijan Drobe
Avtorji besedil soglaajo, da duh
Valentina Stanièa e ivi, kljub temu, da je minilo e 235 let od njegovega rojstva v vasi Bodre pri
Kanalu ob Soèi. Bil je velik slovenski
in evropski Gorièan, ki je s spotljivim odnosom do materinega jezika
povezoval jugozahodno in severno
slovensko obrobje z Ljubljano in
Evropo. e vedno so aktualni njegovi pogledi na ivljenje, delo, solidarnost med ljudmi, zlasti pa glede
mladih. Tem je posveèal glavno
skrb, jih z osebnim zgledom ter
materialno in moralno podporo
spodbujal k uèenju, a ob tem pozival tudi k sprejemanju novih spoznanj in pridobitev èlovekega uma.
Po vrnitvi s tudija v Salzburgu, to
je bilo pred priblino 200 leti, je
Valentin Staniè zaèel svoje 45 let
trajajoèe delo duhovnika in dobrotnika za vse ljudi. V prvi polovici
devetnajstega stoletja je poosebljal

dejavnosti, za kakrne je obièajno
potrebnih veè ljudi. Izkazal se je
najprej kot navaden duhovnik in
pozneje kot stolni kanonik v Gorici,
pa kot uèitelj, umni kmetovalec,
alpinist v slovenskih in tujih gorah,
pesnik, tiskar, prodajalec slovenskih knjig, humanist, narodni preporoditelj, ustanovitelj gorike gluhonemnice in prvega drutva proti
muèenju ivali na Slovenskem.
Sicer se je Valentin Staniè na svoji
ivljenjski poti v obdobju med leti
1774 do 1847 iz hine kanalske
ole podal najprej v olo na Trbi,
nato v Celovec, kjer je nadaljeval
olanje, zatem pa je v Salzburgu
tudiral gimnazijo, filozofijo in bogoslovje. Gorniki svet pozna Stanièa kot izvrstnega gornika, ki se
je prvi povzpel na veè gorskih vrhov. Gore je ne samo osvajal,
marveè jim je izmeril tudi viino.
Od leta 1809 do 1819 je bil vikar

Klic z Madagaskarja

Jakob se je z veseljem odzval vabilu
Turistiènega drutva Kolovrat-Lig
in aprilski veèer popestril vsem
udeleencem predavanja s prijetnim pripovedovanjem o svojih obèutkih, vtisih in izkunjah z Madagaskarja.
Razdajanje za otroke
Madagaskar je prav poseben otok.
Loèen je od ostalega sveta, sam
zase, s svojo posebno favno in floro, s svojo posebno barvo zemlje
in s prav posebnimi ljudmi, ki z
nasmehom izrazijo sreèo ob malih
stvareh. Mladi prostovoljci so se
tako odloèili, da misijonarjem na
Madagaskarju pomagajo s pripra-

Skupaj na oratoriju

Veliko laènih ust

vo veèdnevnega programa oratorija za otroke. Bogat program, ki
je vkljuèeval dramsko uprizoritev
svetopisemske zgodbe, delavnice,
v katerih so z otroki peli, barvali,
oblikovali izdelke iz papirja in tekmovali v druabnih igrah, so ponovili na razliènih misijonskih postojankah. tevilo hvalenih otrokih
oèi, ki je bilo delenih preseneèenj,
veselja in zaèudenja ob novih stvareh, je na posameznem oratoriju
dosegalo tevilo od 250-450 otrok.
Oratoriji na razliènih misijonskih
postojankah pa so bili povezani s
potovanji. Razdalje so velike, malgake ceste pa zelo slabe.
Hie misijonarjev so postale za
mlade prostovoljce drugi dom, pri

Mladi prostovoljci z misionarjem P. Opeko in otroki

Misijonarji ne samo krèujejo in
pridigajo, ampak tudi gradijo ceste, zidajo hie, vodijo ole, dajejo
ljudem hrano in delo, predvsem
pa dajejo ljudem upanje!
Misijonar Pedro Opeka je dal upanje ljudem, ki so iveli na smetièu
glavnega mesta. Pred 15. leti je
zanje postavil prve barake, danes
pa v zidanih naseljih, ki jih je zgradil, ivi e sedemnajst tisoè ljudi.

daleè e obstaja spontanost, naravnost in odprtost do vsakega. Tam
ljudje znajo gledati s srcem in se
ne obremenjujejo z nepomembnimi stvarmi, ki nas oddaljujejo od
najlepega.
K iskrici upanja za malgake otroke
pa so s svojim prispevkom pripomogli tudi udeleenci predavanja,
zato najlepa hvala.
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Pomoè na domu

Ko ne zmoremo veè
(po)skrbeti zase

V ivljenju pride tudi trenutek, ko ne zmoremo veè. Veliko lepe je pomagati drugim, a zgodi se, da pomoè potrebujemo sami. In kako pomembno je, ko so nai svojci ves dan v slubi ali so si nali kruh v oddaljenih krajih, da imamo nekoga, ki poskrbi za nas.

Ko se stareji znajdejo v stiski
Center organizira razliène oblike
pomoèi. Vedno se najprej sreèajo
z oskrbovancem in s svojci, nato
pa se skupaj dogovorijo, kaj bi ta
potreboval. Pomoè poièejo navadno domaèi, ki se znajdejo v stiski,
ker ne morejo veè poskrbeti za stare ali sorodnike. Center Klas pa
dobro sodeluje tudi s patronano
in zdravstveno slubo, drutvi upokojencev, organizacijo karitas,
Rdeèim kriem
Vèasih ti prvi
zaznajo stisko, potrebo po pomoèi.
Cena storitev, ki so namenjene
starejim od 65 let, je v kanalski
obèini sicer najvija v goriki regiji.
Doloèijo jo na centru glede na stro-

Hvalena zakonca Bajt iz
Melinkov
Oskrbovalki B. kvarè in M. Velièek

Med prvimi Barbarinimi oskrbovanci je bila tudi gospa Elizabeta

ke, zaradi oddaljenosti med kraji
pa so ti zelo visoki. Trenutno znaa
5,42 evrov na uro, v empetrski
obèini, kjer so razdalje do uporabnikov veliko kraje, je ura storitev
samo 3,10 evrov. Za vse obèane
je enotna tudi cena prevoza toplega obroka, ki znaa vrednost ene
èetrtine ure. Hrano pa dovaajo iz
vrtcev v Kanalu in Desklah. Obèina
krije polovico ekonomske cene, èe
pa so oskrbovanci brez svojih sredstev, zaprosijo za pomoè center
za socialno delo ali obèino.

slabe. Mo Gabrijel, po domaèe
Jelko, se je odloèil, da jo vzame
domov. Najprej je prila za teden
dni na pomoè hèerka, ki pa ima
druino na Obali in je tam tudi zaposlena. Morala se je vrniti v slubo. Sin je po prometni nesreèi e
zelo mlad tudi ostal invalid in sam
potrebuje oskrbo.
Tako je kmalu Jelko ostal sam in
mesec dni skrbel za popolnoma
negibljivo eno.
Po mesecu dni sem izvedel za pomoè na domu. A vidite, kakna je
zdaj moja ena? Kako so ji te punce, pa tudi fizioterapevtka, pomagale? Ni boljih! To je zlato! Ne
morem bit' bolj zadovoljen! ne
more prehvaliti Barbare in Majde
gospod Jelko. Liziki, kot pravi svoji
eni, tudi kar arijo oèi ob tem.
Potem pa nadaljuje: Vse napraviita. Poskrbita za nego, prineseta
zdravila. Vedno prideta toèno in
lahko se zanesem nanju. So kot
moje hèerke.
Jelko je iskal pomoè tudi preko
oglasov, a je zelo teko najti ensko, ki bi prila ivet v tako odmaknjene kraje in bila pripravljena opravljati tako delo.
e vedno je glavna skrb za eno
na njegovih ramenih. Sam kuha,
pere, skrbi za èistoèo, vendar mu
Foto: Barbara kvarè

Obèina Kanal ob Soèi ima med
vsemi obèinami gorike regije najveèji dele starejih nad 65 let,
skoraj 20 odstotkov, in najmanji
dele mlajih od 19 let. Teh je manj
kot 17 odstotkov. Èe primerjamo
stanje v nai obèini s slovenskim
povpreèjem, kjer je starejih od
65 let dobrih 16 odstotkov, lahko
vidimo, da je indeks staranja prebivalstva v naem ojem okolju zelo
visok. ele v zadnjih dveh letih se
je rodilo nekaj veè otrok, sicer pa
je vrsto let tevilo rojstev hitro upadalo, mladi pa so se tudi odseljevali.
Problem nae obèine je tudi njena
razdrobljenost. Laje je organizirati
pomoè v strnjenih naseljih kot v
oddaljenih manjih zaselkih, kjer
so danes na manjih kmetijah marsikje ostali le e stareji. Zelo teko
se odloèajo za odhod v domove
za stareje obèane, ki so po eni
strani za marsikoga predragi in
prezasedeni, po drugi pa stareji
tudi zelo neradi odhajajo iz domaèega okolja.
Septembra 2003 je Center za pomoè na domu Klas iz Nove Gorice
zaposlil prvo delavko, ki v kanalski
obèini skrbi za pomoè starejim
na domu, pred dvema letoma pa
se ji je zaradi vse veèjih potreb pridruila e druga. Leta 2004 so dnevno oskrbovali povpreèno 13 ljudi,
v lanskem letu pa se je tevilo uporabnikov podvojilo. Normativ je sicer pet oskrbovancev na delavko
dnevno, vendar pa so potrebe vse
veèje.
Vodja centra Klas Jelka Humar
pravi: Najprej je bilo treba vzpostaviti zaupanje domaèinov. To delo
opravlja lahko le èlovek, ki ima
rad stare ljudi. Pomembna je srènost. Lahko smo edini, ki se v celem dnevu ali celo veè dnevih pogovarjamo s starim èlovekom.

Foto: I.H. Kriniè

Pie: Irena Hoèevar Kriniè

in la v hio. Tam pa mi je gospodar rekel, kaj se vendar bojim bika,
ko pa me je tako lepo gledal, se
svojih dogodivèin na tem obmoèju spominja Majda.
Barbara kvarè iz Krstenic se je
prva zaposlila v tej slubi na Kanalskem in dela s starejimi e est
let. Vesela je, ko vidi, kako hvaleni
so stareji.
Danes sem bila na obisku pri starejem gospodu. Vsakih petnajst
minut je pogledal na uro in govoril,
koliko èasa bom e pri njem - e
pol ure, e petnajst minut Ko je
bila ura mimo, pa kar ni hotel verjeti, da je mogoèe, da je la ura
tako hitro mimo, ko pa druge gredo tako poèasi.
Ljudje se zelo naveejo na oskrbovalki, ki jim pomenita edini stik s
svetom. K nekaterim prihajata tudi
dvakrat dnevno  zjutraj opravita
nego, popoldne pa jim prineseta
e topli obrok. Veèinoma so to
skoraj nepokretni ljudje, ki pa s tako obliko pomoèi vseeno lahko
ivijo doma, kar jim veliko pomeni.

Izkunje delavk centra Klas
Delavki imata zelo razgibano delo
 od jutranje nege, opravljanja gospodinjske pomoèi do preskrbe s
hrano. Obèina je v lanskem letu
nabavila drago termoportno posodo, da lahko dostavijo tople obroke tudi v bolj oddaljene kraje.
al se delavki ne moreta toliko
èasa zadrati pri oskrbovancih, kot
bi ti eleli. Veliko ga preivita na
cesti. Vsak mesec vsaka prevozi
nad tisoè kilometrov. Ljudje pa potrebujejo pomoè v lepem in grdem
vremenu. Tudi kidali sta e sneg
in peaèili do odmaknjenih hi.
Majda Velièek, ki je oskrbovalka
starejih e veè let, za obèane kanalske obèine pa skrbi dobri dve
leti, pravi, da je njeno delo zelo
pestro, z njim pa je zadovoljna.
Opravlja pa ga lahko le èlovek, ki
ima èut do soèloveka in se zna prilagoditi razliènim okolièinam.
Prej sem delala v mestnem okolju,
kjer je bilo drugaèe. Tu pa se zgodi
marsikaj. Ko sem la na enega prvih obiskov na oddaljeno kmetijo,
so prile pred avtomobil ivali. Bik
se je postavil pred avto in me nepremièno gledal. V paniki sem klicala na center, a so se mi zaèeli
smejati. Konèno sem se opogumila

Zakonca Elizabeta in Gabrijel Bajt iz Melinkov

Bajt iz Melinkov pri Ligu. Pred estimi leti jo je prizadela kap in ostala
je nepokretna, prizadeta pa je bila
tudi funkcija govora. Po osmih
dneh zdravljenja v bolninici v
empetru so jo poslali na okrevanje
v Seano. Tam pa je bilo stanje vse

pomoè Barbare in Majde veliko
pomeni. Sreèen je, da lahko za eno, s katero sta ivela vedno v soitju, lahko poskrbi.
Tudi èe dobim drugo pomoè, ju
ne dam!« ob odhodu e enkrat
potrdi gospod Jelko.

Potrebujete pomoè?
Ste morda izgubili slubo, ostali brez sredstev za preivljanje; ste se
naenkrat znali v hudi stiski? Pomoè lahko poièete v dravnih ustanovah
ali dobrodelnih organizacijah, ki delujejo usklajeno. Navajamo kontaktne
tevilke, na katere lahko poklièete, èe potrebujete pomoè ali nasvet:
Obèina Kanal ob Soèi: 05 398 12 00
Center za socialno delo v Novi Gorici: 05 330 29 00
Rdeèi kri Slovenije: 05 338 49 02
kofijska Karitas Koper, pisarna v Solkanu: 05 330 02 33
Gorika obmoèna karitas: 040 631763
upnijske karitas, ki delujejo na obmoèju Obèine Kanal ob Soèi 
Deskle, Gorenje Polje: 05 395 30 17; Kanal: 041 277 013; Roèinj:
05 995 91 91, 05 309 65 05; Marijino Celje: 031 720 981.
(Pripravile upnijska karitas in Gorika obmoèna karitas)
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Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije

Vendarle tudi v kanalski obèini
Po veè kot osemletnih prizadevanjih je Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije (Zveza SABS) ustanovila svojo podrunico tudi v obèini
Kanal ob Soèi. Ustanovne seje sta se udeleila tudi predsednik in sekretar Zveze SABS Bojan Goljevèek in Ernest nidarèiè. Znaèilnost zdruenja,
po kateri se ta slovenska sindikalna centrala razlikuje od ostalih, je
predvsem v delovanju njenih sindikatov tudi izven podjetij, to je v lokalnih skupnostih. S takim naèinom dela se zagotavlja vija raven
zdravstvene, socialne kot tudi pravne varnosti e upokojenim in brezposelnim kategorijam dravljanov. V dosedanji praksi delovanja pa so
se e potrdila predvidevanja, da se skozi sindikalno organiziranje zunaj
podjetij lahko zagotavlja tudi vija raven zaèite interesov posameznega
delavca.

sicer izdatnih popravkov, pa vendarle gre - kot pravijo v Zvezi SABS
- za pomemben korak naprej, vsaj
v delu zakona, ki je bil usklajen
znotraj koalicije kot tudi z Zvezo
SABS.

Delavske zavarovalnice
V zdruenju pa e pristopamo k
drugemu, e pomembnejemu
projektu, ki je dobil iroko podporo
tudi na nai nedavni skupèini. Cilj
projekta je usmerjen v nujne zakonodajne spremembe na podroèju
delavskih zavarovanj v Sloveniji.
Reitve se ièejo tudi v dobrih evropskih praksah neprofitnih delavskih zavarovalnic, v katere delodajalci vplaèujejo premije, katerih viina je odvisna od ogroenosti delovnega mesta. Skozi t.i. neprofitne
delavske zavarovalnice pa se delavcem in upokojencem, katerih zdravje je prizadeto zaradi posledic dela, izplaèujejo tudi meseène rente.

Foto: Arhiv SABS

Foto: Arhiv SABS

Pie: Boris Pertovt

do zdaj zastavljene cilje. Posebna
pozornost se je v preteklosti namenjala predvsem projektu ustrezne
zdravstvene in socialne varnosti
tistih, ki so bili izpostavljeni azbestu. Po uspeni sanaciji gospodarskih drub, ki so delale z azbestom,
je bila namreè nujna ustrezna zakonodajna reitev za delavce iz neposredne azbestne proizvodnje. S
prisotnostjo na Ekonomsko socialnem svetu smo uspeli v letu 2005
prepreèiti poskus Ministrstva za
delo, druino in socialne zadeve,
da se iz seznama poklicnih bolezni
zaradi izpostavljenosti azbestu èrtajo bolezni plevre. Rezultat uspenega dela v obdobju 2000  2004
je tudi Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA), ki
ga je Dravni zbor RS sprejel v letu
2006. al je zakon vlagala in sprejemala koalicija, s katero nismo
uspeli vzpostaviti konstruktivnega
dialoga. Kot je znano, je koalicija
v prejnjem mandatu grobo zavra-

Mnoièno na obravnavo azbestne zakonodaje, maj 2009 v DZ

BS v obèini Kanal ob Soèi je vsekakor dobra prilonost za krepitev
socialnega dialoga med vsemi zainteresiranimi subjekti lokalne skupnosti. Dvig ravni socialnega dialoga pa je po mojem trdnem preprièanju tudi edina prava pot za izhod
iz gospodarske, pa tudi drubeno
moralne krize, s katero se zadnje
èase sooèamo.

Delovni in zakonodajni okvir
Relativno majhna sindikalna centrala Zveza SABS, ki zastopa nae
interese na dravni ravni, je prav
z vzpostavljanjem dialoga do odgovornih na dravni ravni dosegala

Foto: Arhiv SABS

Naj spomnim, da smo se prav v
naem okolju v lanskem letu sooèali z izjemnimi dogodki, ki po
mojem mnenju kaejo na nizko
raven kulture dialoga v nekaterih
kolektivih. S strani drube INDE,
Salonit Anhovo d.o.o. je bila predsedniku novoustanovljenega SABS
v imenovani drubi, sicer pa tudi
delovnemu invalidu, takoj po izvolitvi vroèena izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki pa jo je prvostopenjsko sodièe e ovrglo. V
nadaljevanju je na nae veliko preseneèenje tik pred prvim poskusom
ustanovitve SABS v obèini Kanal
ob Soèi odstopil takratni kandidat
za predsednika, sicer zaposlen v
Salonitu Anhovo. Ustanovitev SA-

Èlani SABS z italijanskimi kolegi

Predsednik SABS v kanalski obèini Boris. Pertovt (v sredini)

èala vse nae poskuse po ustreznejem zakonu oziroma njegovih popravkih. V celoti so bili zavrnjeni
tevilni amandmaji opozicije, dvakratni veto Dravnega sveta RS kot
tudi novela, ki nam jo je tik pred
iztekom mandata uspelo vloiti
preko takratne poslanke Zares-a
Majde irca.
Zakoni, ki niso usklajeni med socialnimi partnerji, paè ne morejo biti
dobri zakoni, praviloma pa je pri
takih zakonih vpraljivo tudi njihovo uresnièevanje. Tako prvo kot
drugo velja tudi za trenutno veljavni ZOPDA-B. Po izjavah odgovornih
v Zvezi SABS lahko prièakujemo
skorajnji sprejem popravkov veljavnega zakona, ki jih èaka e konèna, tretja obravnava v Dravnem
zboru RS. Spremembe zakona sta
na predlog Zveze SABS v proceduro vloila svetnika Dravnega sveta
RS Matej Arèon in dr. Andrej Rus.
S strani vlade je bila novela delena

Sindikalno organiziranje v obèini
nam omogoèa ire uveljavljanje
naih interesov na lokalni ravni,
ki pa se skozi delovanje v Zvezi
SABS prenaajo tudi na dravno
raven. Za ljudi, ki danes ivijo
na socialnem minimumu, je
brezplaèna in neodvisna pravna
pomoè èlanom sindikata e kako dobrodola. Tako za zainteresirane, ki imajo kakrno koli
vpraanje ali potrebujejo pravni
nasvet, e nadalje deluje svetovalna pisarna Zveze SABS v
Novi Gorici (zadnja sreda v
mesecu med 13. in 17. uro na
Gradnikovih brigadah 53,
prijave na tel. 05 33 31 993
ali GSM 051 442 625).
Pozitiven odziv in pomoè upana Andreja Maffija pa nam zagotavlja skorajnjo reitev prostorskega vpraanja za delovanje
sindikata v obèini, s èimer bo
zainteresiranim obèanom naa
pomoè e blije.
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ÈHE Avèe pred zagonom

Jeseni zares, koda pa bo odpravljena
Graditev èrpalne hidroelektrarne Avèe se je po dobrih tirih letih zakljuèila. Na Kanalskem vrhu so v teh dneh zaèeli polniti akumulacijsko jezero, opravljajo pa tudi e prve funkcionalne preizkuse. S poskusnim
obratovanjem, ki bo predvidoma trajalo eno leto, naj bi zaèeli jeseni.
Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Damijan Volk
V ponedeljek bo bazen poln, potem pa se bo do petka poèasi praznil. Nekaj vode bomo seveda dodajali tudi ponoèi,« razloi e Komel.

Daljnovod naèelom reen

Kakno bo jezero?

Za izvajanje funkcionalnih preizkusov smo se prikljuèili na daljnovod Doblar  Avèe, za zaèetek poskusnega obratovanja pa je nujna
obnova daljnovoda Divaèa  Gorica  Doblar, je povedal Vladimir
Gabrijelèiè, direktor Sokih elektrarn Nova Gorica (SENG).
Na Elesu so nam pojasnili, da je
ta v glavnem e opravljena, postaviti je treba le e kablovod v Renèah.
Na kablovodu delamo s polno
paro, èe pa ga jeseni ne bomo e
uspeli postaviti, smo v dogovoru
z domaèini, da èez Renèe zaèasno

V Sokih elektrarnah zagotavljajo,
da akumulacijsko jezero ne pomeni
nevarnosti za prebivalce.
Pregrade so ves èas pod nadzorom. Nadziramo tako tenostno
kot tudi potresno varnost. Poleg
tega izraèuni kaejo, da ob moreitni zruitvi pregrad ruilni val ne
bi ogrozil prebivalcev, je pojasnila
Alida Rejec, pomoènica direktorja
Sokih elektrarn.
Jezero je ograjeno, zato ni dostopno za obiskovalce, bo pa zanje verjetno zanimiva okolica.

Ljudje, ki so najbolj trpeli zaradi
gradnje, so si zdaj oddahnili.
Mislim, da bodo Soke elektrarne
drale obljubo. Z njimi imamo dober odnos. Nekaj kode so tudi e
sanirale, zato verjamem, da bodo
delo konèale tako, kot je treba,

Èe bo lo vse po naèrtih naj bi zaèela elektrarna poskusno obratovati jeseni.

M. Komel: Testiranja v teku

Soèa bo videti taka kot sedaj, saj
bomo vodo èrpali le iz dvometrskega pasu v e obstojeèem bazenu
Ajba. Tam pa voda e sedaj toliko
niha, je povedal Miran Komel,
vodja projekta ÈHE Avèe.
Do konca meseca nameravajo na
goro preèrpati okoli dva milijona
kubiènih metrov vode. Istoèasno
bodo opravljali tudi funkcionalne
preizkuse, pri èemer naj bi opazovali predvsem bazen in pregrade.
Pri bazenu bomo preverjali njegovo nepropustnost, zato ga bomo
najprej polnili, potem pa tudi malo
praznili, pojasnjuje Komel.
Ko bo elektrarna zaèela obratovati,
bodo vodo iz Soèe èrpali v tedenskem ciklusu. Glavno èrpanje bo
ob koncu tedna, ko je energija poceni.

Odkodnine razburjajo

Avèani dobili dovolj!

A. Rejec: Varnost zagotovljena

V.Gabrijelèiè: Bo daljnovod res nared?

Okolico krajinsko e urejamo.
Poskrbeli bomo tudi za nadomestni biotop. Uredili bomo sprehajalne in rekreacijske poti, tako da se

obesimo ice je pojasnil zastopnik
Eletra Slovenije Milan Jevenak.
Poskusno obratovanje, ki naj bi
trajalo eno leto, pa bo dejansko
e pravo obratovanje.
Èe se bodo pokazale kakrne koli
napake, jih bomo seveda odpravili,
drugaèe pa zaènemo jeseni e zares je neomajen direktor SENGa Gabrijelèiè.

kodo naj bi popravili

Bazen se e polni in poèasi prazni

V Sokih elektrarnah obljubljajo,
da bodo zdaj, ko je gradnja konèana, odpravili vso nastalo kodo,
obèini pa so e izplaèali dogovorjeno odkodnino.
V zadnjih petih letih smo v proraèun vsako leto dobili okoli 500 tisoè evrov, ki smo jih strogo namensko porabili za izgradnjo infrastrukture. Seveda se ni dalo narediti vsega. Prièakovanja so bila veliko veèja. Samo kanalizacija in èistilna naprava na Kanalskem vrhu
sta nas na primer stali kar 700 tisoè evrov, je povedal upan
Andrej Maffi.

je povedala Ljubomira Boltar,
predsednica Krajevne skupnosti
Avèe.
Manj zadovoljna je z obèino oziroma z njeno razdelitvijo denarja.
Naa krajevna skupnost je bila v
èasu gradnje najbolj obremenjena,
najveè denarja pa so pobrali Kanalci. Takna razdelitev se mi ne zdi
pravièna. Glede na to, da je v igri
e nekaj projektov, vseeno upam,
da bo obèina tudi za nas poskrbela, je bila kritièna Boltarjeva.
V kanalski krajevni skupnosti menijo ravno nasprotno.
Avèe niso bile najbolj obremenjene. Trpeli so tudi Kanalski vrh, Bodre, Kanal
Vsi ti kraji so v nai
krajevni skupnosti. Avèani so e
dobili dovolj, res pa je, da so bile
elje povsod veèje od monosti,«
pravi predsednik Krajevne skupnosti Kanal Marko Bucik.
Tudi on je potrdil dober odnos s
Sokimi elektrarnami, zato verjame
tudi obljubljeni sanaciji.
Foto: A. Sardoè

Prvo èrpanje vode iz reke Soèe bo
potekalo poèasi, predvidoma dva
tedna, zato ni nobene nevarnosti,
da bi vode zaradi tega v dolini
zmanjkalo.

bo jezero res lepo vkljuèilo v okolje,« pravi e Rejèeva.
Ker bo èrpalna hidroelektrarna Avèe prva tovrstna elektrarna v Sloveniji, bo zagotovo zanimiva za ogled, zato bi jo lahko domaèini izkoristili tudi v turistiène namene.

Najveè pobrali Kanalci!
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Odpadki nai vsakdanji

Vsem smrdijo, zato se jih otepajo
KANAL  Prilo je poletje in s tem tudi èas, ko smo ljudje veè zunaj in
ko veè pozornosti med drugim namenjamo tudi svoji okolici. Za nami
so spomladanske èistilne akcije, pred nami gradbena dela, dela na vrtu in druga domaèa opravila, pri katerih se vedno znova sreèujemo z
vpraanjem, kam z odpadki. V kanalski obèini je kar nekaj urejenih
odlagaliè in tudi zbirni center, vendar ta ne zadostuje vsem potrebam
obèanov.

cah. Toda po mnenju krajevne skupnosti sta manj primerni.
Jaz e vedno menim, da je za takno odlagalièe najbolj primerna
obrtna cona v Anhovem, ki je sedaj
v lasti Salonita, vendar bi jo obèina
lahko brez teav odkupila. Na tem

Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Damijan Volk
Zbirni center v Bodreu je obèina
uredila pred tirimi leti in je takrat veljal za prvi tovrstni center na
Gorikem. Namenjen je vsem vrsstam odpadkov, predvsem pa kosovnim in nevarnim, ki ne sodijo
na ekoloki otok. Sprejema tudi
azbestne odpadke, ne pa drugega
gradbenega materiala. Za pravilno
odlaganje odpadkov skrbijo delavci
Komunale, ki center odpirajo trikrat na teden za tri ali tiri ure.
Center se dobro obnese, edina teava je v tem, da je za nekatere
predaleè. Zato obèina naèrtuje odprtje e enega zbirnega centra, a
se zapleta pri izbiri primernega
mesta.

Kje bo nov zbirni center?
Nov zbirni center naj bi obèina
uredila v Krajevni skupnosti Deskle

B. Lovièek: Noèemo smetièa pri nas!

F. Bevèarja mineva potrpljenje

noèemo, da bi se v naem kraju
zbirali odpadki. Anhovci smo e
tako dovolj obremenjeni s tovarno, je povedala Bojanka Lovièek
in nas poslala naprej k sosedom.
Ena izmed njih se je zelo razburila,

obmoèju je komunalna dejavnost
e tako in tako predvidena. Zbirni
center bi deloval v bliini èistilne
naprave za tehnoloke vode Salonita, kar pomeni, da je infrastruktura zagotovljena. Ostali dve lokaciji sta - bolj kot kaj drugega - izhod v sili, saj sta predvideni za
druge dejavnosti, ki niso zdruljive
z odpadki, je razloil Klemen Staniè, predsednik Krajevne skupnosti
Deskle  Anhovo. Dodal je e, da
je nujno zbirni center èim prej urediti, saj ima krajevna skupnost
velike teave z divjimi odlagalièi.

Nekateri kraji so ta problem zaèeli
reevati po svoje. Uredili so odlagalièa, ki sicer niso ravno legalna, a
reujejo velik problem nekontroliranega odlaganja.

Nezakonite zaèasne reitve
V Kalu nad Kanalom so pred kratkim uredili eno izmed divjih odlagaliè in se dogovorili, da bodo
tam odlagali odpadke.
S tem smo prepreèili, da bi ljudje
odlagali vsepovsod. Zaenkrat nam
kar uspeva. Imamo zabojnike za
kosovni odpad, ki jih redno odvaajo. Na odlagalièe vozimo tudi
gradbeni material in potem to zravnamo, je povedal Anton Levpuèek, predsednik Krajevne skupnosti Kal nad Kanalom.
Domaèini so zadovoljni, saj menijo,
da nimajo veè problemov z odpadki.
Mislim, da je za to pri nas kar dobro poskrbljeno. Pred leti je bilo
tu okrog veliko divjih odlagaliè,
zdaj pa jih ne opaam, ugotavlja
Silvo Kristofoli iz Kala nad Kanalom.

Problematièna divja
odlagalièa

Zbirni center v Bodreu

 Anhovo, kjer je veliko ljudi in kjer
naj bi taken center tudi najbolj
potrebovali.
Glede na tevilo prebivalcev pripadata naim obèanom dva zbirna
centra, zato na obèini e nekaj èasa naèrtujemo odprtje e enega
centra v Desklah ali v Anhovem.
Za izbiro lokacije je zadolena krajevna skupnost, vendar ta nikakor
ne najde skupnega jezika s krajani, je povedala Nataa Peternel,
ki je na obèini zadolena za komunalno gospodarstvo.
Po mnenju krajevne skupnosti je
najbolj primerno mesto za taken
center obrtna cona v Anhovem,
toda njen predlog je e na zaèetku
doivel moèan odpor domaèinov.
Mi smo proti temu centru, ker

vendar ni elela biti imenovana.
So pa njene besede, podobno kot
besede naslednjega soseda, opozorile na veliko razoèaranje nad
usodo kraja.
Poglejte, v kaknem okolju ivimo! Tovarna nas je popolnoma
degradirala! Ni bil dovolj azbest,
imamo e seigalnico! In zdaj e
smetièe? Ne, tega ne bomo dovolili! Naj ga postavijo, kamor hoèejo! Mi smo e dovolj pretrpeli, je
bil odloèen Franc Bevèar, ki je kraj
v prejnjem mandatu zastopal tudi
kot svetnik.
Obrtna cona v Anhovem seveda
ni edino mesto, kamor bi lahko
postavili zbirni center. Predlagani
sta namreè e dve lokaciji  ob igrièu v Desklah in ob igrièu v Loi-

Udeleenci spomladanskih èistilnih
akcij, ki jih organizirajo skoraj po
vseh krajevnih skupnostih, vsako
leto opozorijo tudi na divja odlagalièa. Vsak, ki jih opazi, bi jih moral
prijaviti obèini, ta pa bi morala,
poleg lastnika zemljièa, èim prej
ukrepati.
Krivca je navadno teko najti, ker
bi ga moral pri taknem dejanju
nekdo zasaèiti, zato poskuamo
na obèini takno poèetje predvsem
prepreèiti. Èe ne gre drugaèe, skupaj z lastnikom zemljièa postavimo tudi kakno mreo. V hujih
primerih sledi sanacija, ki jo je dolna plaèati obèina, pojasnjuje Peternelova in dodaja, da je sanacija
divjih odlagaliè lani obèino stala
kar 3700 evrov.
Trenutno imajo v obèini najveè teav z nenadzorovanim odlaganjem
gradbenega materiala, ki ga najdemo praktièno povsod, saj zanj v
obèini ni urejenega odlagalièa.
Najbolj problematièno je nasipanje v potoke, e posebej, èe so
vmes tudi azbestni odpadki. En
tak huji primer, v katerem je posredoval celo okoljski inpektor,
smo pravkar reevali v Ajbi, pravi
e Peternelova.

S. Kristofoli opaa manj divjih
odlagaliè

Po moje ni z odpadki prav nobenega problema, ne vem pa, kako
je z azbestnimi odpadki. Mi ravno
zdaj menjamo streho in e ne vem,
kam bomo dali staro, je povedala
Anita Cigoj.

A. Cigoj: Kam z azbestom?
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Posluh za azbestne odpadke

ve imajo navadno velika.

Azbestne odpadke sprejema zbirni
center v Bodreu, za veèje kolièine,
ko ljudje na primer obnavljajo strehe, pa poskrbi obèina. Ta organizira celo brezplaèen odvoz, le obvestiti jo je treba.
Za nas je veliko ceneje plaèati odvoz, kot sanirati divja odlagalièa,
zato imamo glede tega kar veliko
posluha, meni Peternelova.
Odvoz azbestnih odpadkov stane
obèino okoli dvajset tisoè evrov na
leto, odvoz kosovnih priblino pet
tisoè, prav toliko pa obèina na leto
nameni tudi kontejnerskim mestom.

V Desklah imamo velike teave s
kontejnerskim mestom pri mostu.
Je preveliko, zato ga teko obvladujemo. Ljudje prinaajo sem vse
mogoèe. To kontejnersko mesto
bi nujno morali razbiti, vendar so
mnogi proti. Nihèe noèe kontejnerja v svoji bliini, pojasnjuje Klemen
Staniè.

Red na ekolokih otokih
Divje odlagalièe v Ajbi

Kontejnerska mesta so nekje bolj,
drugje manj urejena, najveèje tea-

Problem bi zagotovo lahko reili
manji ekoloki otoki, kjer je zgledno urejeno tudi loèeno zbiranje
odpadkov. Obèina sledi tem trendom. Letos je poskrbela za dva
nova ekoloka otoka  pri portnem centru v Loicah in na Gradu
v Kanalu. V prihodnjem letu pa
naèrtuje e nov ekoloki otok v
Kalu nad Kanalom.

Kriza redèi vrste zaposlenih

KANAL, LIG  S posledicami gospodarske krize in intenzivnim iskanjem reitev, kako jo preiveti, se sooèajo tudi kanalski gospodarstveniki.
V podjetju Aha Plastik, kjer je trenutno zaposlenih 93 delavcev, imajo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem 30-odstotni padec skupnih
prihodkov, direktor podjetja Eurokabel iz Liga Miran Ipavec pa meni, da jih kriza huje skorajda ne bi mogla prizadeti.
Tekst in slike: Nataa Bucik Ozebek
Na eni strani beleimo fizièno znianje naroèil, na drugi pa dodatni
izpad v skupnih prihodkih predstavljajo nije cene naih izdelkov,
ki so posledica nijih cen surovin.
Iz naslova fiziènega obsega poslovanja podjetje tako belei 10- odstotni padec prometa ter dodatni
20-odstotni upad iz naslova znianja cen naih izdelkov, pojasnjuje
Matja Trtnik, direktor podjetja
Aha Plastik. Zaradi tega so v drubi
konec lanskega leta s estimi najetimi delavci prekinili sodelovanje
in se kot tipièno sezonsko podjetje
odloèili tudi za monost premostit-

Sedaj smo v fazi delnega prestrukturiranja znotraj samega podjetja,
s katerim elimo uèinkovitost poslovanja e poveèati, v sklopu kompleksne racionalizacije poslovanja
podjetja pa bomo ponovno pregledali in po potrebi tudi racionalizirali kadrovsko predimenzioniranost posameznih slub,
napoveduje Trtnik, ki sicer z optimizmom gleda naprej.
Napoved za naslednje tri mesece
je na zadovoljivi ravni in skoraj primerljiva z enakim lanskim obdobbjem. Nai kupci nam ne napovedujejo, da zniujejo ali celo prekinjajo sodelovanje z nami, nekaj veè
izpadov pa prièakujem na jesen in
ob koncu leta. Ne bi elel reèi, da
nas èaka brezbrina prihodnost,
nam pa trenutna situacija daje motivacijo in energijo za naprej.
Spodbudna naloba Aha Plastika
Pozitivne uèinke in spodbudo podjetju Aha Plastik daje tudi njihova
lanskoletna naloba v novo tovarno v Inðiji blizu Beograda, kjer je
trenutno zaposlenih 15 ljudi.

M. Trtnik: Padec prometa in cen

ve delovnega èasa.
V zimskih mesecih so zaradi pomanjkanja naroèil nekateri zaposleni ostali doma, kar nadomeèamo sedaj, ko imamo poveèan obseg poslovanja in delovne vikende, pojasnjuje e direktor.
Za pomoè drave se zaradi narave
proizvodnje in odpiranja novega
obrata v Srbiji niso odloèili, med
vladnimi protikriznimi ukrepi pa
Trtnik pogrea veèjo pomoè drave
pri pridobivanju in najemanju banènih kreditov.

M. Ipavec za poslovne prilonosti v Italiji

Eurokabel hudo stresa

ke in tako sedaj za naega glavnega naroènika delamo le e èetrtino
lanskoletnega obsega, s koncem
letonjega leta pa se njegovi izdelki povsem umikajo iz naega
obrata v Ligu, pravi direktor Eurokabla Miran Ipavec.
Padec naroèil se odraa tudi na
tevilu zaposlenih.
e pred slabim letom smo imeli
64 zaposlenih, aprila letos smo
prili celo do tevilke 38. Pogodb,
ki so se iztekle, nismo veè podaljevali, nekateri delavci pa so si tudi sami poiskali druge slube,
pojasnjuje Ipavec.

Veèji udarec je kriza prizadejala
Eurokablu, kjer so bili z lanskoletno
proizvodnjo kar v triinestdesetih
odstotkih vezani na empetrsko
Iskro Avtoelektriko.
Iskrina naroèila za iène tuljave
so s 1500 parov na dan padla na
300 parov na teden, na èetrtino
so se zmanjala naroèila za tuljavni-

V podjetju intenzivno ièejo nove
monosti za delo.
K sreèi smo e pred èasom z italijanskim partnerjem sklenili pogodbo o izdelavi industrijskih proti eksplozivnih luèi, èakamo pa e na
novo delo, kjer bi za celjskega partnerja izdelovali kable za plinske
intalacije v avtomobilih, nateva

To je bil velik korak naprej, z nalobo smo e pridobili kar nekaj
novih kupcev, druba pa je s tem
prav gotovo dobila potencial, ki
nas bo v prihodnosti uvrèal v enega od vodilnih proizvajalcev plastiène industrijske embalae v regiji,
zakljuèuje Trtnik.

Ipavec. Zaradi tega so e zaposlili
tri nove delavce, kljub temu pa z
negotovostjo zrejo v poletje, saj
naroèil za takrat e ni. Ipavec monosti za nove poslovne prilonosti
vidi predvsem èez mejo v Italiji,
kjer lahko konkurirajo s cenejo
delovno silo.
Ne vladnim ukrepom
Tudi v Eurokablu se vladnih protikriznih ukrepov niso posluili.
Èe hoèemo priti iz krize, moramo
delati est dni na teden in ne le
tiri, o skrajanem delovnem èasu
meni Ipavec ter dodaja, da so vsi
vladni ukrepi prili prepozno in so
namenjeni zgolj veèjim podjetjem,
usoda manjega podjetja na demografsko ogroenem obmoèju
ob meji pa nikogar ne zanima.
Tudi na obèini e nismo prili do
skupnega sestanka domaèih gospodarstvenikov, je razoèaran
direktor Eurokabla Ipavec.
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O Deskle

Evropska vas 2009
Tudi letos se je ob Dnevu Evrope Bevkov trg v Novi Gorici za nekaj
uric spremenil v Evropo.
Ob krasnem vremenu in prijetnem vzduju, se je po ulièicah Evropske
vasi sprehodila mnoica obiskovalcev.
Predstavili smo Dansko. Poleg skoraj obveznih vsebin (zgodovinski in
geografski oris drave, slovar osnovnih besed in fraz, kulinarika, degustacija, glasba, noe, izdelava dravnih simbolov, spominkov, zgibank
..) smo se osredotoèili na:
- Dansko, deelo Legolanda (stojnico smo sezidali iz lego kock,
ki smo jih naredili sami)
- Vikinge in njihove pismenke rune (klesali smo jih v kamen)
- Kopenhagen in malo morsko deklico, simbol mesta
- Pravljièarja H.C. Andersena
Projekt je za uèence zelo mikaven. Radi delajo, ustvarjajo, spoznavajo
in raziskujejo. Na izviren, sproèen in ustvarjalen naèin prihajajo do
novih znanj in spoznanj. (JT)

Na drugi strani mavrice

Kdor se nam je v sredo, 27. maja, pridruil na koncertu z naslovom
Na drugi strani mavrice, je lahko z otrokim in mladinskim pevskim
zborom pod vodstvom Mojce Maver Podbersiè in nekaterimi instrumentalisti plezal po mavrici. Program sta povezovali devetoolki Angelika
in Danijela. .
Koncert smo zakljuèili z verzi in dobrimi eljami, ki jih posredujemo
tudi vam:
Ko je ivljenje pesem, je vsak dan verz.
Ko je ivljenje ljubezen, je vsak dan poljub.
Ko je ivljenje travnik, je vsak dan tiriperesna deteljica.
Ko je ivljenje gora, je vsak dan nov korak proti vrhu.
Ko je ivljenje knjiga, je vsak dan na novo popisan list.
elimo vam veliko lepih verzov, sladkih poljubov, tiriperesnih deteljic,
korakov proti vrhu in neteto popisanih listov.
Lepe poèitnice vsem olarjem uèiteljem in starem!
Uèenci in uèitelji Osnovne ole Deskle

- V Evropski vasi mi je bila najbolj veè naa stojnica, saj je bila èisto
drugaèna od drugih. Veè mi je bil tudi kulturni program.(Kaja 9. a)
- V Evropski vasi sva si ogledali vse stojnice, a najbolj nama je bila veè
naa, ki je predstavljala lego hio. Navduila naju je tudi Grèija, opazili
pa sva, da vedske ni bilo. (Veronika in Julita 9. a)
V 2. razredu smo imeli kroek Otroci Evrope. Spoznavali smo znaèilnosti
in znamenitosti drav Evropske unije. Ob Dnevu Evrope smo si ogledali
prireditev Evropska vas v Novi Gorici. Bilo nam je zelo veè:
- Veè nam je bila predstavitev panije, ker so zanimivo zaigrali bikoborbo in zaplesali. (Sao, Loti, Nina K.)
- Zelo mi je bila veè morska deklica pri Danski. (Nina .)
- Veè mi je bila Francija, otroci so lepo peli. (Meta)
- Zelo zanimivo so uèenci iz Vipave predstavili Malto (morje). (Loti)
- Vesela sem, da sem videla igrico in spoznala pravljico o petelinèku,
ki je simbol Portugalske. (Elis)

Ekskurzija v Devin

13. maja 2009 smo se nekateri uèenci 9. a razreda odpravili na ekskurzijo
v Devin. Pot ni bila dolga in kmalu se je pred nami prikazalo morje.
Èez nekaj èasa smo prispeli v Devin. Skupaj z vodièem smo si ogledali
tamkajnji grad. Grajski prostori so zelo razkoni, okraeni s kristali,
freskami in veliko slikami. Okolica gradu s parkom je zelo urejena.
Poleg gradu smo si ogledali tudi nemki bunker iz èasa druge svetovne
vojne. Videli smo e razvaline starega gradu in sliali legendo o lepi
Vidi. Na koncu izleta smo se sprehodili po Rielkejevi poti in si ogledali
e tisti del Devina, ki lei tik ob morju.

Noèemo biti dinozavri
Uèenci 2. razreda zelo radi igramo igrice. Lani smo igrali Muco Copatarico, letos pa smo se odloèili za igrico Noèemo biti dinozavri. Zgodba
govori o skrbi za èisto naravo. Zaigrali smo jo otrokom iz vrtca, uèencem
1., 3. in 4. razreda ter starem. Ob dnevu Zemlje smo se pridruili tabornikom, skupaj z njimi obeleili ta dan in za krajane krajane odigrali
nao igrico. Upamo, da so nas razumeli, da elimo imeti èisto naravo.
Zato vzklikamo vsem:
Naj ivi na gozd!
Naj ivijo ivali!
Naj ivijo vsi dobri ljudje!
Drugoolci iz Osnovne ole Deskle
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Evropska vas

V petek, 8. maja smo se posamezniki iz 7.b razreda odpravili v Gorico
na prireditev Evropsko vas. To je prireditev, ki se je udeleijo ole na
Primorskem. Jaz in moji soolci: Peter Nanut, Jernej Vidiè, Domen Kuk,
Domen Kacin Vodièar in Vanesa Moèilnik v spremstvu uèiteljic Tatjane
Stubelj in Branke Skrt smo se kot prvi s kombijem odpeljali v Novo Gorico. V enem kombiju smo se peljali mi, v drugem pa so bili vsi izdelki,
ki so jih naredili uèenci O Kanal. Nekaj izdelkov je bilo tudi naih (kalimero iz kartona in polder iz stiropora). Prispeli smo prvi.
Takoj, ko je za nami pripeljal e kombi z izdelki smo se lotili dela. Zaèeli
smo pripravljati nao stojnico. Ena stojnica je bila polna poljskih znaèilnosti, druga pa je bila posveèena Nizozemski. Ti dve dravi je predstavila
naa ola. Ko smo uspeno pripravili obe stojnici smo zaèeli malo pancirati po celotnem trgu. Zraven smo e opazovali program, ki se je odvijal na odru. Ta je stal na sredini kroga stojnic. Bilo je super! Jaz in
Domen( Kacin Vodièar) pa sva imela druge skrbi. Skupaj sva napisala
pesmico o znanih poljskih osebnostih, ki sva jo morala na proslavi prebrati obèinstvu. Ob deklamaciji pa sta se Jernej in Peter s kalimerotom
nad glavo sprehajala po odru. Pesmico sva z Domnom lepo prebrala
in vse se je lepo izteklo. Prili smo nazaj na olo in se kmalu odpravili
domov.
Martin Jeronèiè, 7.b

O Kanal
Plavalni teèaj

Pred prvomajskimi poèitnicami smo izvedeli, da bomo imeli v tandreu
plavalni teèaj. Veselili smo se in komaj èakali ponedeljka. Z avtobusom
smo se odpeljali v Italijo. Pred vhodom v bazen so nas e èakali plavalni
uèitelji. V garderobah smo se preoblekli v kopalke.
Veselili smo se vode. Po pogovoru z uèitelji smo se usedli ob rob bazena in vsak je pokazal, kako zna plavati. Razdelili smo se v tiri skupine.
Bila sem v najbolji skupini. Imeli smo zabavnega uèitelja. Imenoval
se je Botjan. Najprej smo se preizkusili v plavanju kravla. Po okusni
malici smo li na skakalnico. Z uitkom smo skakali v vodo. Ponovili
smo abico.
Preoblekli smo se, si osuili lase in se odpeljali domov. V avtobusu sem
si rekla: Kako je bilo lepo! Komaj sem èakala naslednji dan. Plavalni
teèaj mi bo ostal v lepem spominu.
Laura Mavri , 3.a

Loèevanje odpadkov
V okviru predmeta tehnika in tehnologija smo se pogovarjali tudi o
loèevanju odpadkov. Predlagali smo, da bi ob Dnevu Zemlje oèistili
okolico ole, zbrane odpadke pa loèili in jih oddali na deponiji v Bodreu. Z uèiteljico smo se dogovorili o izvedbi akcije. V prvem delu smo
se lotili èièenja, potem pa smo odpadke odnesli na odlagalièe.
Najprej smo se zbrali pred olo, se preteli in odli pe v Bodre. Ko
smo prispeli v center, nas je tam èakal uslubenec komunalnega podjetja, Alja. Veliko nam je povedal, najbolj sem si zapomnila, da imamo
est zbiralnih centrov na severnem Primorskem. Povedal ter pokazal
nam je, v kateri smetnjak se posamezne odpadke odloi in videli smo
veliko smetnjakov, v katerih so bile razliène stvari.
V nekem smetnjaku sem opazila tudi moj stol.
Eva Mori, 7.b

Grajski dan  predjamski grad

Uèiteljica nam je pred tirinajstimi dnevi povedala, da bomo obiskali
Predjamski grad. Pripravili smo si nahrbtnike s pijaèo in sladkarijami,
malico pa smo dobili v oli.
Z avtobusom smo se izpred ole odpeljali do Unca. Vozili smo se skoraj
dve uri. Tam smo imeli najprej delavnice. Razdelili smo se v skupine.
Punce smo izdelovale nakit, fantje pa meèe, èite in èelade. Po konèanem
delu smo se odpeljali do Predjamskega gadu, v katerem se je skrival
Erazem. V njem je bilo veliko stopnic in prostorov. Ogledali smo si sodièe, muèilnico, kuhinjo, jedilnico in upnikovo sobo. V kuhinji smo
videli glinene vrèe. V muèilnici so bile obeene lutke, v upnikovi sobi
je bila postelja z zavesami, stisnjena ob steno. li smo v jedilnico, kjer
je bila dolga miza s stoli. Tam je stala e lutka babice, ki je predla na
kolovratu in otroka, ki se je uèil hoditi. Pokazali so nam tudi omaro,
ki jo je nek obsojenec naredil sodniku.
Izvedeli smo, da so Erazma ubili na stranièu. Njegovi nasprotniki so
èakali, kdaj bo el tja. Vedeli so, da so tam stene najtanje. Njegova
najdraja ga je pokopala in na grobu posadila lipo. Na gradu je imel
Erazem tudi dva volkova. Po njegovi smrti je eden izmed njiju e tri leta ivel na Erazmovem grobu.
Ta dan mi je bil zelo lep in zanimiv.
pela uligoj, 3. b

Spomladanska delovna akcija
-ureditev okolice vrtca

S septembrom 2008 je v Kalu nad Kanalom v prenovljenih prostorih
podruniène osnovne ole zaèel delovati vrtec, ki ga obiskuje 10 otrok.
Ker je notranjost vrtca lepo in prijetno opremljena smo se odloèili, da
je spomladi èas tudi za ureditev okolice. Delovno akcijo smo izpeljali
27. marca v popoldanskem èasu. Strokovni delavki in otroci smo k sodelovanju povabili stare, pa tudi stari stari in blinji sosedje so pokazali dobro voljo in nam priskoèili na pomoè.
Preden smo se lotili dela smo si razdelili orodje in naloge. Oèetje so
nam pripeljali kamenje za skalnjak, naa ravnateljica, ki se je tudi udeleila akcije, je odobrila nakup ro in sadik ive meje, Krajevna skupnost
Kal nad Kanalom pa je poskrbela za zemljo in semena trave. Izkazalo
se je, da znamo enske poprijeti za kramp in lopato, mokim pa ni
tuje sajenje ro. Otroci so pomagali po svojih moèeh in njihove iskrice
v oèeh ter zadovoljni obrazi so potrjevali, da smo se odloèili prav.
Kljub ne najbolj prijaznemu vremenu nam je bilo pri srcih toplo, ko
smo z nao delovno akcijo v poznih popoldanskih urah zakljuèili. Ker
se po napornem delu prilee okrepèilo, smo si ga pred odhodom domov vsi privoèili.
Rezultat nae delovne akcije in pridnih rok je lepo viden. Vse raste in
cveti, otroci pomagajo pri zalivanju ro in puljenju plevela ter tako
gojijo svoj odnos do narave. V njihovih malih glavicah je verjetno prisoten tudi ponos, ko spremljajo uspevanje neèesa, kar so pomagali
ustvariti.
Vsi vrtièkarji se skupaj z vzgojiteljicama in kuharico zahvaljujemo vsem,
ki so nam pomagali, da je okolica naega vrtca urejena in cvetoèa. V
taknem okolju je bivanje prijetneje!
Napisala: Vesna Prelog
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Ko si mladina dá duka

ve kluba, saj prinaajo dobro voljo
in veliko smeha. Poleti nameravamo popestriti dogajanje ob Soèi z
glasbo in odbojko na mivki.

Zaspanost doma,
uri naokoli

Premalo je portnih dogodkov,
edina dobra stvar je fitnes v Desklah. Ker mi je veè komercialna
glasba in hip-hop zahajam najraje
v Novo Gorico, Tolmin in Ajdovèino. Goran Kuzmanoviæ, Loice
portne spodbude in zabava

Ajej, kam bi se pa ta vikend odpravli? ... A je ki u Djsklah?
Pa u
Kanalu?
Ma, ki èe, sej se neè ne dogaja
Ben, gremo pogledat
u Brda al pa Gorico.
Ne, ne u Tolminu je en fajn koncert. O, a ste
pozabli, da je u Ajdovèini svetovno znan dj?
Takni so pogosto pogovori med mladimi.
Pie: Petra Paravan
Slike: P. Paravan, Klubski arhiv
Sreèavanja ob glasbi
Sicer pa obstaja tudi v nai obèini
bar, ki ponuja koncerte vsak vikend. To je Mojo cafe v Roèinju.
Za nekatere mlade in malo manj
mlade predstavlja primeren prostor

elijo e veè, klub organizira portne prireditve kot je igra med dvema ognjema za enske, koarkarski
turnir in delavnice za otroke. Od

Obliko druenja predstavlja tudi
portna dejavnost.
V nai obèini je na voljo bogata
portna infrastruktura, ki pa pogosto sameva in ostaja neizkorièena, pravi predsednica portnorekreativnega drutva Loice Saa
Jug in poudarja: Zavzemamo se,
da bi bilo èim veè mladih èim bolj
redno telesno dejavnih. portnih

objektov je namreè dovolj, mogoèe
primanjkuje le organizirane vadbe,
kajti predvsem mladina potrebuje
spodbudo. Z organiziranjem portnih prireditev, tekmovanj, pohodov in omogoèanjem vadbe se bomo potrudili, da bi se mladina veè
sreèevala, druila in udejstvovala
na obièajen naèin in ne samo s

Saa Jug

Goran Kuzmanoviæ

Celo leto imamo koncerte, poleti
party-je, prirejamo turnirje v biljardu, e posebej za enske.
Nenazadnje pa imamo tudi razstave, potopisna predavanja in ob tematskih veèerih pripravimo tudi
pogostitve 
Ko se vrnem iz Ljubljane, grem s
klapo pogosto v Mojo cafe, saj je
edini bar odprt do jutranjih ur, pa
e prijetno vzduje je z dobro glasbo. Ivan Namar, Morsko

Aleks Berdon in Polona Bavda

Ponudba v kanalski obèini ni prav
velika, vèasih se ustavimo na pijaèi
v Kanalu in Roèinju, e posebej,
èe vidimo kakno fajn pupo.
Matic Leban, Gorenji Log (obèina
Tolmin)

druenja ob pijaèi in glasbi. Za
glasbenike pa pomeni tudi prostor,
kjer se zgodijo dobre improvizacije.
Aleks Berdon in Polona Bavda
se s svojo ekipo trudita po najboljih moèeh.
Pri nas nudimo prijeten notranji
kakor tudi zunanji ambient z raznoliko glasbo, ki jo umeèamo v
tematske veèere. S tem, upamo,
da zadovoljimo iri krog ljudi.

ivim in delam v Kanalu, pohajam
povsod drugod, najraje zahajam
v novogorike in gorike klube z
ustrezno glasbo. Mladen Kurtuma, Kanal
Prava sveina zaveje, ko tudi klubi
priredijo kaken koncert. Kot denimo Mladinski klub Deskle, ki je
pozimi gostil kar nekaj zasedb.
Poleg koncertov, ki pa si jih mladi

leta 2007 pa nudijo tudi monost
vadbe na fitnes napravah.
Predsednik kluba Miha Èargo ima
veliko naèrtov:
Mladim bi radi ponudili tudi monost rekreacije z namiznim tenisom, razne delavnice, internet in
tako naprej. Sicer pa se mladi radi
udeleijo karaok, nove pridobit-

Ivan Namar

Matic Leban

Miha Èargo

Mladen Kurtuma in Meta Valentinèiè
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pomoèjo sodobnih spletnih klepetalnic, ki so sicer dobrodolo dopolnilo klasiènim oblikam druenja, ne morejo pa ga v celoti nadomestiti.

Mladina se v RD Loice zbira,
rekreira in drogira Ma ne, se hecam, daj. Fajn je, da imamo tak
prostor, zaigramo nogomet in se
ustavimo na pijaèi. Uro Kodelja,
Plave

konèan in tako nima ustreznih dovoljenj. Sicer odgovorni na obèini
zagotavljajo, da naj bi se mladinski
klub dokonèal in pridobil vsa potrebna dovoljenja za obratovanje
v nekem razumnem èasu. Vendar
ni odveè poudariti, da se izgradnja
vleèe e osem let in da tudi pred
tem kar nekaj èasa ni bilo mladinskega kluba oziroma ustreznih
prostorov.
Podoben problem izpostavlja tudi
predsednik deskljanskega mladinskega kluba Miha Èargo.
Radi bi, da nam obèina èim hitreje
pomaga urediti mladinske prostore za dokonèno in uradno odprtje
Mladinskega kluba, saj se to vleèe
e v nedogled. Imamo e veliko
naèrtov, vendar brez finanène pomoèi obèine jih ne bomo mogli
uresnièiti. Zato upamo, da bo obèina namenila vsaj nekaj za mladino
v Desklah!

no
Hm
to pa je e iri drubeni
problem
Niè se ne dogaja Individualizma
je vse veè, zato pa ni druenja
Sistem je kriv 
Igor Ipavec, Testeni in Bojan Brezavèek, Avèe
Recimo, da bi pogovor med mladimi v prihodnje izgledal nekako tako:
Km gremo dns? Ja, u Loce se
malo razgibat, pole pa u Roèinj
na dober koncert. Drug teden bojo
itak spet trojke u Kanalu. Ej pa ne
pozabit, na Kontradi bojo hmal

dobri bendi in ko bomo tam, obvezno zavit v galerijo...«
Ha ha, ha
PRIREDITVE V OKVIRU RD
LOICE:
- Dravno prvenstvo v 4krosu,
11.7.2009
- Turnir v nogometu 4+1,
konec avgusta
- Teniki turnir, september
- Balinarski turnir, september
- Dirka za pokal Slovenije 4kros,
10.10.2009
- Pohod, oktober
- Zimski izlet

V manjih krajih, kot recimo v
Avèah na Downhillu, je veliko prostovoljnega dela in s tem zagnanosti, kar je gotovo prednost v primerjavi z mesti. Maja Leskovec,
Idrija
Na portnih igrièih ivahno, a bolj poredko

Peter Levpuèek

Obèina bi morala imeti veè posluha za mlade oziroma bi morala
ponuditi veè monosti. Peter Levpuèek, Avèe

Maja Leskovec

Klub kanalske mladine e veè leta
organizira portne igre Tri na tri,
prav tako pa portno dejavnost
povezuje s kulturnim dogajanjem.
Festival Kontrada namreè ponuja
domaèe in tuje glasbene skupine
s poudarkom na etno glasbi, v naèrtu pa imajo e organizacijo dveh
koncertov, kjer bi se predstavile
mlade glasbene skupine.
Nimamo kam it', zato se druimo
pred Fontano, radi pa zaigramo
tudi odbojko na mivki za telovadnico. Meta Valentinèiè, Kanal
Veè pomoèi obèine
Poloaj mladei je komentiral tudi
predsednik Kluba kanalske mladine
Grega Veluèek. Ponudbe za
mlade v Kanalu praktièno ni oziroma se omejuje na posamezne prireditve, kar pa vsekakor ni dovolj.
Problem je predvsem v ne-delovanju mladinskega kluba, ker ni do-

Problem dananje mladine
Marsikdo reèe, da se v obèini niè
ne dogaja To ne dri povsem.
Je pa res, da se malo dogaja. Toda
zgodi se tudi, da je kljub dogodkom udeleba majhna (èe odmislimo, recimo, Noèno izmeno, Skoke
z mosta), èeprav so portne prireditve vsekakor bolje obiskane.
Nekateri pravijo, da ni samoiniciative mladih
Tudi to ne dri, kajti so navdueni
in zagnani posamezniki, ki pa kmalu ugotovijo, da je preveè ovir in
premalo podpore.
Drugi poudarjajo, da je mladina
preveè otopela in lenobna, komunikacija in druenje postaja virtual-

Igor Ipavec in Bojan Brezavèek

Neformalno uèenje in
monosti mladih

Formalne meje padajo. Z vstopom Slovenije v Europsko unijo imamo
mladi veè monosti za razlièna udejstvovanja, po katerih se mi zdi
smiselno poseèi. Problem pa nastane, kako se do informacij sploh
dokopati. Kot vir informacij prve roke so lahko prijatelji, znanci, soolci ali razliène ustanove in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi.
Veèina mladih pa sploh ne ve, da monosti, kot so opravljanje prostovoljnega dela ali prakse v tujini, udeleba na mednarodnih taborih ter tudijske izmenjave sploh obstajajo. Ali smo slabo obveèeni
ali pa so informacije predstavljene le nekaterim in do drugih sploh
ne pridejo. Ali pa so informacije preveè razprene. Tu so na enem
mestu zbrane monosti neformalnega uèenja s koristnimi spletnimi
stranmi. Informacije so zbrane tako za dijake, tudente kot tudi za
mlade diplomante, brezposelne in zaposlene. Naj vam sluijo kot
odskoèna deska za pridobivanje novih znanj, izkuenj in druenj.
Mladi, ki so izkusili eno ali veè oblik neformalnega uèenja, so mnenja,
da bi moral vsakdo poskusiti in se udeleiti mednarodnih taborov,
poletnih ol, jezikovnih teèajev, Evropske prostovoljne slube (EVS),
kratkoroènih in dolgoroènih prostovoljnih projektov, tudijskih praks, praktiènega usposabljanja (Leonardo da Vinci), pripravnitev v
evropskih ustanovah, mladinskih izmenjav, seminarjev, usposabljanj
ter razliènih nateèajev.
Veè informacij: mednarodni tabori (www.zavod-voluntariat.si),
poletne ole in tudijske prakse
(www.iaeste.si, www.aiesec.org/slovenia, www.bestljubljana.si,
www.aegee-ljubljana.org, www.aegee-maribor.si.), Evropska
prostovoljna sluba (www.mva.si, www.mc-ng.org, www.mss.si),
srednje in dolgoroèni prostovoljni mednarodni projekti
(www.filantropija.org, www.humanitas.si, www.edirisa.org),
praktièno usposabljanje na primer program Leonardo da Vinci
(www.cmepius.si/vzu/leonardo, www.kc.uni-lj.si, www.kariernicenter.si), pripravnitvo v institucijah Evropske unije (www.europarl.si,
www.europarl.europa.eu/parliament/public, www.europa.eu/epso/),
mladinske izmenjave, seminarji in usposabljanja (www.mva.si,
www.salto-youth.net), nateèaji (www.eurodesk.si), jezikovni teèaji
(www.aegee-ljubljana.org, www.erazem.net, www.sta-lj.com).
Vesna Velièek

zanimivosti

16
GOZDARJEVE VRSTICE

Kostanjeva ikarica napada
e tako ogroenemu kostanju po
kostanjevemu raku se je pridruil
e eden najnevarnejih kodljivcev. To je kostanjeva ikarica
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), ki smo jo gozdarji letos prviè
locirali na celotnem obmoèju kanalske obèine.
Domovina kostanjeve ikarice je
Kitajska, k nam pa so jo skupaj
s sadikami prinesli iz deele Piemont v Italiji.
kodljivec povzroèa tvorbo ik
na poganjkih ter na debelejih

listnih ilah. S tem moèno prizadene letni prirastek poganjkov
in lesa, predvsem pa pridelek plodov.
Na terenu trenutno opaamo,
da so bolj prizadete spodnje zasenèene veje ter neenakomerno
prizadetost posameznih osebkov
dreves.
Kostanjeva ikarica se iri na razzliène naèine. Na veèje razdalje
jo raznaa predvsem èlovek z
okuenimi sadikami in cepièi, na
okuenem obmoèju pa se iri z

Na veliko noè

Cepili jajca in uivali
ROÈINJ - Na najveèji krèanski praznik se na placu e po obièaju zberejo
stareji in tisti malo manj stari, da se pomerijo v cepljenju jajc. Se razume: kokojih!
To staro navado ohranjajo Roèinjci e vrsto let. V zadnjem desetletju
je tekmovanje za tiste z najbolj mirno roko na prireditvenem prostoru
v gostilni Na Placu. Udeleenci so v glavnem iz vrst domaèinov, v zad-

Legende iz naih krajev

Goljevica in sv. Volbenk
Tudi o njem obstaja veè legend:
hudobec mu je moral nositi kamenje za zidavo cerkve, z metom

Matej Vuga

njem èasu pa se v cepljenju jajc preizkua tudi skupina fantov iz Nove
Gorice.
Vreme ni nikoli predstavljajo ovire, letos pa je bil dan za to tekmovanje
e posebno lep. Najbolj neuèakani so se preizkusili e zjutraj po mai,
popoldne na turnirju pa je lo zares. Pomerilo se je estnajst tekmovalcev.
Med najbolje so se uvrstili Milan .,Renato F. in Adrijan R. Vsi so
prejeli okusne nagrade, s katerimi so se po prireditvi okrepèali tako
tekmovalci kot tudi gledalci.
Da bo letonja prireditev ostala najboljim v trajnem spominu pa so
z roèno izdelanimi medaljami poskrbeli domaèini Ivan R.,Simon P. in
Gabrijel I.
Valerija Mugerli

sekire je doloèil kraj gradnje cerkve, imel pa naj bi tudi èudeno
moè. Upodobljen je v benediktinski obleki ali kofovski opravi,
njegovi atributi pa so sekira (Volbenkove sekire so nosili na veriici
ali na ronem vencu), model cerkve, vèasih pa ima ob sebi tudi vraga oz. volka (nem. Wolf  volk).

Njegovo podobo so kmetje pritrjevali kot zaèito na hlevska vrata,
saj je zavetnik ivine proti boleznim. Je pa tudi pripronjik za plodnost in rojevanje zdravih otrok,
kar se morda povezuje preko legende z izborom svetnika.
Petra Paravan

Foto: P. Paravan

Podrunièna cerkev svetega Volbenka predstavlja zapozneli romansko podeelski istrski tip arhitekture, posebnost v notranjèini
pa so poznogotske freske, ki prikazujejo nasledstvo sukobodeko-prileek skupine. Strokovni
pregled je pogosto bolj suhoparen od zaèinjenega vpogleda v
ustna izroèila, ki so se ohranila
o naih cerkvah. Joe Gabrijelèiè
iz Goljevice nam je povedal legendo o nastanku cerkvice, ki je ena
izmed devetih s tem svetnikom
v Sloveniji (samo dve med njimi
sta upnijski).

aktivnim letenjem, pri èemer ji
lahko izdatno pomaga veter.
Naèin zatiranja tega kodljivca je
odvisen od njegove razirjenosti.
Dokler je razirjenost omejena,
je to mono opraviti v maju in
juniju pred izletom osic s poigom okuenih delov. Kot edini
uspeen naèin borbe proti kostanjevi ikarici pa se v prihodnje
kae z vnosom naravnega sovranika.

V kanalskem gradu je ivel nemki grof z noseèo eno. Soproga
je imela veliko zdravstvenih teav
v noseènosti. Svoj pogled je stalno usmerjala v daljavo, proti grièku in se zaobljubila, èe bo porod
sreèen in dete zdravo, bo dala
tam sezidat cerkvico. In res se je
tako zgodilo. Ker pa sta bila z
moem nemkega rodu, sta izbrala tudi zavetnika nemkega porekla in tako smo dobili svetega
Volbenka.
Sveti Volbenk (Folbenk, v nem.
Wolfgang, na gorenjskem Bolfenk, v Beneèiji toblenk) je ivel v
10. stol., bil je regensburki kof.

Sv. Volbenk v kofovski opravi in z modelom cerkve
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Arheoloka izkopavanja v Luksorju

Skrivnosti sveèenika Harwe

elja vsakega arheologa je vsaj enkrat izkopavati v Egiptu. Ker pa na naem oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani
ni katedre, ki bi pouèevala egiptologijo, je monost toliko manja. Ob razstavi Faraonska renesansa lani v Cankarjevem domu, sem
imela prilonost spoznati profesorja Francesca Tiradrittija. Od leta 2003 uspeno sodeluje s tudenti naega oddelka. Vsako leto znova
so se udeleevali izkopavanj v grobnici Harwe v Luxorju. Ker sem mlada in nadobudna, sem se odloèila, da bom tudi sama poskusila.
In uspelo mi je.
Popisuje: Manca Vinazza
Oktobra lani sva se skupaj z Ahacem inkovcem, prav tako tudentom arheologije, odpravila na
izkopavanja v Egipt, ki jih vodi
profesor Francesco Tiradritti in
se tako pridruila Mednarodni
italijanski misiji v Luksorju.
Izkopavanja potekajo v dveh delih. Prvi del ekipe je bil tu od oktobra do novembra, drugi pa od
novembra do decembra. Ekipo
sestavljajo razlièni strokovnjaki.
Veèina je egiptologov in sicer iz
Italije, Francije, Brazilije, panije.
Slovenski del ekipe je zadolen
za celotna izkopavanja. To pomeni, da moramo vsako plast fotografirati, izmeriti in umestiti v
prostor. Izdelati moramo celoten
naèrt situacij, ki smo jih prepoznali na terenu. Obenem pa dokumentiramo tudi vsako najdbo.

Delo v Egiptu
V Egiptu se stvari drugaèe ohranijo kot v Sloveniji. Tam je zelo suho podnebje, kar predstavlja idealne razmere za ohranitev lesa in
tkanine. Seveda je poleg vsega

Njihovo delo je hierarhièno urejeno. Najbolj cenjeni izkopavajo z
lopatki podobnim orodjem. Pod
njimi so tisti, ki pesek nalagajo v
koare in èisto na dnu tisti, ki odnaajo pesek iz grobnice. Vse to
je tudi starostno pogojeno, saj
so nosaèi najmlaji èlani ekipe.
Nadzor nad delavci ima nadzornik.
Njegova naloga je spremljanje
njihovega dela in priganjanje delavcev. Glavni del ekipe pa je inpektor. Iz Egipta so zaèeli odnaati stvari e v Napoleonovem èasu. In ker so jim toliko stvari pobrali, so sedaj zaèeli nadzirati vsak
korak tujih arheologov, ki prihajajo v to deelo. Vsak izkopan
predmet mora zato ostati v grobnici in tako v Egiptu. Zato je potreben inpektor, ki zjutraj odklene in popoldan zaklene grobnico.

V grobnici Harwe
Sama grobnica sveèenika Harwe
se nahaja na zahodnem bregu
reke Nil v Luksorju, na ploèadi
Asasif v Deir-El-Bahari, nedaleè

Ekipa se na ogled postavi

tega tudi ogromno keramike ter
nakita.
Neredko smo naleteli tudi na dele
mumij, ki so bili prineeni na dvorièe nae grobnice. Ostali del
ekipe se ukvarja predvsem z okraenimi bloki, ki so odpadli iz sten
grobnice in jih nazaj umeèajo
na prava mesta. Ves èas pa je poleg tudi strokokovnjakinja za abtije, to so male fajansne figurice.
Poleg ne manjkata niti konservator in fotograf. Najtevilèneji del
ekipe predstavljajo domaèini, ki
izkopavajo.

od znamenitega Haèepsutinega
templja.
Izkopavanja so se tu zaèela e leta 1995. Pomembna so predvsem
zato, ker nam odkrivajo nove podatke o èasu, v katerem je ivel
Harwa.
Harwa je bil skrivnostna oseba.
ivel je v zaèetku 7. stoletja pred.
n.t. v èasu 25. dinastije, ko so
vladali nubijski faraoni. Bil je viji
upravitelj v slubi boje ene
Amenirdis I., Katove hèere in sestre poznejih egipèanskih kraljev
Piankhija in abaka. Poznanih je

osem kipov, ki so bili narejeni za
èasa njegovega ivljenja.
Grobnica obsega 4000 kvadratnih

na dvorièu grobnice ter v vhodni
nii v Akhimenrujevo grobnico.
Delo poteka poèasi in zelo preciz-

metrov. To je ena najveèjih grobnic za posameznika nekraljevskega rodu v starem Egiptu.
Grobnica ni bila nikoli dokonèana.
Harwov naslednik Akhimenru je
raziril severni del hodnika, ki obdaja prvi podzemni nivo, in si
tam zgradil svojo grobnico.
Pozneje je bil ta kompleks ponovvno uporabljen za razliène namene.
Harwova grobnica je bogato okraena z natanèno vklesanimi prizori in hieroglifskimi besedili. Gre
za prve poslikave v zgodovini
Egipta, ki pripovedujejo zgodbo
o èlovekovem prehodu iz ivljenja
v smrt in iz smrti v ponovno vstajenje.
Grobnica se razteza na tirih podzemnih nivojih in sega 25 metrov
globoko. Zaradi svoje inovativnosti je postala model, po katerem
so se zgledovali pri gradnji in poslikavi poznejih grobnic. Imela
je odprto dvorièe, s portikom na
dveh straneh, vestibul in stopnièe. Vse tiri stene dvorièa so bile nekdaj okraene, vkljuèno s stebri. Na stenah in stebrih so bili
prizori iz vsakdanjega ivljenja in
prizori daritev pokojnemu.
Konservatorji vsako leto na novo
odkrivajo ive barve, ki so se skrile
pod prahom èasa, egiptologi pa
po koèkih zbirajo odpadle dele
sten in poèasi zlagajo ta èudoviti
mozaik.

no. Ker se je skozi èas nakopièilo
ogromno peska, moramo sprva
razumeti to dogajanje. To je tudi
vzrok, da smo izkopavali plasti iz
18. in 19. stoletja. Tudi e tako
mlade plasti pa lahko vseeno naredijo arheologijo lepo, saj so v
prejnjih letih odkrili pismo, ki je
bilo naslovljeno na slovitega Howarda Carterja. Postopoma bomo
prili do najglobljih plasti, ki nas
bodo pripeljale do èasa, ko je bila
grobnica sezidana. Pestro dogajanje na dvorièu so nam odkrile
razliène lesene krste razliènih barv.
Ne smem pa mimo omembe ostankov mumij in èudovitega nakita, papirusa in pogrebnih portretov. Vsak delèek te celote nas bo
poèasi pripeljal do konène zgodbe.

Delo na terenu

Izkopavanje barvnih krst
Lanska izkopavanja so potekala

Grobnica nekoè v tevilnih barvah
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Tajnice se ne dajo

V soboto, 9. 5. 2009, smo se v Vipavski dolini zbrale tajnice in poslovne
sekretarke iz petih klubov Zveze tajnic in poslovnih sekretark Slovenije.
Na povabilo Kluba tajnic Severne Primorske smo si tajnice in poslovne
sekretarke iz Notranjske, Gorenjske, Trebnjega in s Ptuja ogledale Vipavsko dolino, spoznavale in okuale dobrote pokrajine.
Vodièi so na popeljali skozi Vipavski kri, Ajdovèino, Vipavo, pristale
pa smo na poznem kosilu v vipavski kleti. Tiste, ki nismo bile dovolj
utrujene, smo si ogledale e Podnanos.
Polne utrinkov in novih znanstev smo spoznale, da vseh kotièkov prelepe Slovenije e ne poznamo in se bomo gotovo kmalu spet sreèale v
nai deeli.
Od èetrtka, 21. maja (ko praznujemo tudi dan tajnic), pa do sobote,
23. maja, smo udeleenke e sedemnajstega kongresa tajnic in poslovnih
sekretark bile delene zelo zanimivih predavanj in delavnic. V èetrtek
zveèer je bila razglasitev Naj poslovne sekretarke 2009. Letos je ta naziv dosegla poslovna sekretarka Gordana Rainer, zaposlena na Srednji
oli Zagorje. Ta veèer je za nas pela Nua Derenda, s katero smo preizkusile tudi nae glasilke in plesne sposobnosti; saj smo tajnice vendar
vsestranske. V petek zveèer pa je bil veèer Zveze tajnic in poslovnih sekretark, kjer so nae dejavne èlanice prejele priznanja. Po podelitvi je
sledila gledalika predstava Podvodni mo, v izvedbi naih ljubljanskih
kolegic. Igro je reiral Roman Konèar. Vidite, tudi igrati znamo. Kongres
se je zakljuèil v soboto s simboliènim zalivanjem oljke v Strunjanu, ki
smo jo zasadile pred petimi leti.
Na snidenje prihodnjega maja v Portorou.
Nataa Jeronèiè

Foto: Arhiv KTSP

Sreèanje, kongres in izbirno tekmovanje

Tajnice okuale dobrote in lepote Vipavske

Liki pustje v akciji

Brez maske nad odpadke
Etnoloko drutvo Liki pustje iz Kanala ob Soèi je prvo soboto v aprilu in po vzoru iz lanskega leta izpeljalo drugo èistilno akcijo. Tudi te
se je prijelo geslo Ohranimo naim zanamcem kulturno dedièino in
èisto okolje.
Pustje so zaèeli s èièenjem na elezniki postaji v Anhovem, mimo
Krstenic do Kanala, nadaljevali proti Ligu in konèali v Èolnici. Zbiralièe
za pobrane odpadke so uredili na Peènom, v veliko pomoè pa jim je
bil traktor z vitlom in prikolica.
Z velikim razoèaranjem so ugotovili, da se je po njihovi prejnji akciji,
ki je segala od Kanala do Èolnice, spet nabralo ogromno odpadkov,
pa tudi kaken odluen pralni stroj ali peè sta zadnji poèitek nala v
grmovju pod cesto.
Etnoloko drutvo Liki pustje je lani postalo èlan FECC-a, kar v prevodu pomeni Zdruenje evropskih karnevalskih mest in prinaa gostovanja po razliènih evropskih krajih.
Ker se obiski vraèajo, bi radi naim prijateljem iz tujine predstavili èisto in urejeno okolje, zato se z veseljem udeleujemo èistilnih akcij,
pravijo v drutvu in poudarjajo, da je njihov namen tudi druenje. Ob
koncu tokratne akcije je sledil e prigrizek in pogovor o nadaljevanju
bogate tradicije Likih pustov. Z gostovanji namreè vsako leto predstavljajo Kanal ob Soèi po svetu. Ob slovesu tokratnega sreèanja pa
je padla e odloèitev, da bodo takno akcijo kmalu spet ponovili.

Band Eternity

Pozdravljeni!
Ustanovljeni smo bili aprila 2008. Pravzaprav sta nas ustanovila
Jure in Gregor. Potem sta povabila e Gregorjevega mlajega
brata Primoa z bobni, ker je zaèel kazati velik interes in talent
za ta intrument. Sledilo je e vabilo pevki Jasmini in solo kitaristu
Jerneju. Samo se nam je pridruil maja lani, ko je zamenjal prejnjega basista (Tadeja).
Vse nae pesmi zlagajo Jure, Jasmina in Gregor, pod besedila,
ki so v anglekem jeziku, se podpisuje Jasmina.
Igramo predvsem avtorske skladbe, na stil pa bi lahko opredeli
kot gothic/symphonic metal. Vzporejate nas lahko z bandi kot
so Nightwish, Delain, Within Temptation...

Foto: Branko nidarèiè

Zabeleil: Dejan nidarèiè

Èistijo, a odpadki se kopièijo, ugotavljajo Liki pustje

Èe se pokae prilonost za odhod v tujino, jo takoj zagrabimo.
Sanjamo, da bi nekoè imeli turnejo po Ameriki in skandinavskih
dravah, ker od tam prihaja ta stil glasbe, ki jo igramo.
Povezava na nao myspace stran:
http://www.myspace.com/gothicbandeternity.
Pred kratkim smo izdali demo CD z naslovom What keeps us
alive, ki ga lahko naroèite prek e-pote:
(eternity.band.contact@gmail.com) ali myspace-a
(myspace.com/gothicbandeternity).
Cena je 5 evrov .
Kmalu bodo na voljo tudi majice z naim logotipom.
P. S. Aja, zakaj ta objava v Mostu? Dva èlana prihajava iz kanalske
obèine in sicer jaz Jure Peternel (vas Ajba) in Samo Mrak (vas
Krstenice).

kul-tura

19

Kanalski keramiki uspeni

V Sloveniji namreè poteka prvi mednarodni trienale keramike Unicum
2009, ki je tekmovalne narave (prva nagrada je la v Italijo, tretjo pa
je dobila Danica bontar iz Ljubljane). Nanj se je prijavilo 133 avtorjev
iz vsega sveta. Izbranih je bilo 76 ustvarjalec, od tega 19 iz Slovenije,
med njimi pa tudi dva èlana kanalskega kluba: Ferdo or in Gea Tanja Rusjan.
Dela je izbrala mednarodna stroFoto: D. or
kovna irija, razstavljena pa bodo
do 27. septembra v Etnografskem
muzeju na Metelkovi v Ljubljani.
Namen trienala je popularizacija
umetnike keramike in spoznavanje oblikovanja keramike kot samostojne likovne zvrsti. Ob trienalu
poteka tudi veliko spremljevalnih
razstav. Tako v Slovenski Bistrici
razstavljajo poleg ora in RusjaBrez naslova (glazirana keramika)

Foto: A. Gololièiè

Pie: Petra Paravan

nove tudi Darja or in Alenka Gololièiè. Prav tako pa bosta zakonca
or v juliju in avgustu letos sodelovala na vsakoletni razstavi Keramika
na ljubljanskem Magistratu.
Klub kanalskih keramikov pa bo tudi letos pripravil prvinsko peko keramike na Kambrekem, ki bo 29. in 30. avgusta, in vsak je toplo vabljen.
Foto: P. Paravan

Klub keramikov Kanal vsako leto v Galeriji Rika Debenjaka postavi na
ogled nove stvaritve. Konec maja je svoja dela predstavilo 15 èlanov.
Neizèrpnost idej, ki vodi k izvirnosti v vsebinskem, oblikovnem in tehniènem smislu ter ustvarjalna vnema so vsekakor sinonim kanalskega
kluba. Zato sploh ni presenetljivo, da so njihova dela razstavljena po
vsej Sloveniji in celo uvrèena na tekmovanja.

Ferdo or in Gea Tanja Rusjan

Jadra (polirana terakota)

Na deevni petek ob isti uri, ampak
na razliènih mestih, sta se zgodili
odprtji razstav dveh domaèih umetnikov.
Prviè je samostojno razstavo v novogoriki Mestni galeriji okusil Jernej Skrt, ki je razstavil podobe reliefnih krajin velikih in manjih
formatov. Cikel, s katerim se je leta 2006 predstavil v kanalski galeriji, je nadgradil v prepoznavni maniri s poudarkom na koloritu in

veèji abstrahiranosti predmetnega.
Drugiè pa v Mojo cafe v Roèinju
razstavlja Branko Drekonja  Kutro, ki nadaljuje s karikaturami,
vendar tokrat z nekoliko bolj geèkljivimi podobami. Obiskovalec,
ki vstopi v bar, je zmeden, saj sprva ne vidi podob. ele ko se usede
in upre pogled navzgor, v strop,
lahko vidi erotiène silhuete ...

Mladinski in otroki zbor upnije Kanal

V èast Bogu, ljudem v veselje

Zadnjega maja so èlani mladinskega zbora z zborovodkinjama Petro
Merljak in Nadjo Berlot Dukiè ter otrokega zbora, ki ga vodi Irena
Mavriè in na orglah spremlja Ana Kriniè, ponovno zdruili skoraj 50
pevskih glasov in v upnijski dvorani pripravili e tradicionalni koncert.
upnika Roberta Uaja, stare, tete, strice, none in nonote, bratrance,
sestriène, prijatelje in prijateljice in ostale so mladi pevci razveselili z
enajstimi pesmimi, pri katerih so s spremljavo pomagali na bobnih Robi Dukiè, s kitarami (takimi in drugaènimi) Dejan Mavriè, Martin
Mavriè, Peter Srebrniè, Petra Merljak, Vid Merljak, s tamburinom
Petra Merljak, na klavirju pa sta jih spremljala Gaper Vuga in Nadja
Berlot Dukiè. K sodelovanju pa so povabili tudi solistko Mojco Milone.
Sodeè po buènem aplavzu in dvakratnem bis-u so mladi pevci svoj
cilj, ki je peti Bogu v èast, sebi in ljudem pa v veselje, uspeno dosegli.
Tekst: Irena Hoèevar Kriniè;
Foto: Ivan Kriniè

Razstavi domaèih umetnikov

Petra Paravan
Foto: P. Paravan

Foto: P. Paravan

Reliefi in karikature

Kutrove karikature

J. Skrt v èarobni predstavitvi

port
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Klepet z Zoranom Jeronèièem, trenerjem odbojke

Vrata puèa priprta
Poizveduje: Marko Lazar

Zoran, kaj trenutno poène?
Kljub temu, da so se prvenstva,
kjer sem treniral, konèala, sem e
vedno na treningih moke ekipe
Olympie iz Gorice. Poleg tega pa
v zadnjem èasu veliko pozornosti
namenjam tudi pripravam na dvodnevne seminarje, ki jih imam po
Slovenji (na primer v Braslovèah
in Kamniku), ostaja mi e seminar
v sosednji Prvaèini. Seveda se tudi
sam udeleujem najrazliènejih
predavanj ali seminarjev v tujini
(Cordenons, Bologna, Cervigniano)
Pa tudi domov v Melinke pri Ligu
se redno vraèam, tako da èasa resnièno ni veliko.

s prvo ekipo, ampak tudi s piramidno postavitvijo dela po osnovnih
olah na Gorikem ter v vseh kategorijah, kajti osebno vidim bodoènost odbojke oziroma porta nasploh v kvalitetnem delu z mladimi.
Splet najrazliènejih okolièin je bil
seveda tak, in mislim da je vsem
znan, da sem predèasno odel iz
kluba, kar pa ne pomeni, da sem
za seboj zaloputnil z vrati. Moja
navada je, da povsod puèam vrata
nekoliko priprta in to velja tudi za
OK Hit.

Kam te bo vodila tvoja
nadaljnja trenerska pot. V
zadnjem èasu se ulja, da
tudi povratek k Hitu Novi
Gorici ni nemogoè

moka odbojka, ki se s pomoèjo
ACH Volleya iz leta v leto dviguje
in postaja medijsko vse bolj prepoznavna, in enska odbojka, ki v
zadnjih sezonah ne dobi pravega
mesta pod soncem v slovenskem
prostoru. Razlogov je veè. Èe vemo, da je odbojka najbolj mnoièen enski ekipni port na svetu,
je torej z organizacijo (Odbojkarska
zveza Slovenije, klubi, vodstva klubov in tako dalje) nekaj narobe.
Od trenja do promocije, vkljuèevanja domaèih igralk v ekipe, nerealno postavljenih ciljev... Mislim,
da je bodoènost tako enske kot
tudi moke odbojke v mnoièni
vzgoji domaèih nadarjenih igralk
oz. igralcev. Nekateri v Sloveniji to
e poèno in prvi rezultati so na
dlani. Zaradi preveè profesionalizma, kar je nerealno za Slovenijo,
bi morali namesto dragih nakupov,
sredstva vlagati v mlade, od katerih
bi imeli veèkratne koristi na vseh
podroèjih, ne samo portnih.

Kanalski odbojkarji imajo
novega trenerja. Italijana
Emanuelea Fracascio je
nasledil magister Tine
Sattler

Na stadionu Maracana v Rio de Jeneiru

Za teboj je v portnem smislu
razgibano leto. Po 21 letih si
se vrnil na slovensko
odbojkarsko sceno, osvojil
pokal z OK Hit Nova Gorica,
e pred tem pa napovedal
slovo od kluba

Foto: M. Lazar

Da, resnièno sem se po enaindvajsetih letih treniranja v tujini elel
ponovno preizkusiti v svojem matiènem klubu OK Hit Nova Gorica,
kjer sem leta 1987 tudi prviè vodil
drugo ekipo, pred tem pa dve sezoni treniral na osnovni oli Milojke
trukelj v Novi Gorici. Resnièno je
bila elja velika in na koncu se mi
je tudi uresnièila. Osebno sem bil
z doseenim zadovoljen. Ne samo

Z odbojkaricami Hita N. G. v Albaniji

Po naravi sem ambiciozen, eljan
dela in dokazovanja, kritike pa mi
dajo e dodatnega zagona in motivacije. V teh dneh sem pred kar
nekaj izbirami, kako naprej. Kot
sem e prej omenil, si vrat nikjer
nisem povsem zaprl in zato obstaja
tudi monost sodelovanja z goriko odbojko. Poleg tega pa sem po
odhodu iz OK Hit v sosednji Gorici
prevzel delo z mokim C ligaem
Olympijo, ki ima resnièno enkratno
bazo in izvrsten potencial za nadaljnje delo in kjer sem se poèutil odlièno, tako da je ena od mogoèih
izbir tudi ta. Morda prva zaradi
generacije fantov, ki imajo prihodnost, pa tudi organizacija kluba je
na vse viji ravni. Ob tem realno
obstajata e dve monosti, ki pa
sta zelo daleè od doma. V letu in
pol sem ostal brez mame in brata,
doma je sam 86-letni oèe. Pri odloèitvah mora biti oèe glavni.

Natanènih razlogov za zamenjavo
trenerja v Salonitu ne vem, vem
pa, da mladega in morda nekoliko
manj izkuenega Tineta Satlerja
èaka kar zahtevno delo. Kanalski
plac ni enostavno obvladovati.
Sicer pa naèina dela Satlerja ne
poznam. Èe hoèe nekoga ocenjevati, potem je potrebno njegovo
delo spremljati dalj èasa. Vsekakor
gre za ambicioznega slovenskega
trenerja, ki mu kot kolega elim v
Kanalu uspeno delo.

Bo Zoran Jeronèiè kdaj vodil
tudi odbojkarje Salonita?
To je najteje vpraanje. Zaèeti ga
moram na drugem koncu, kajti
zgodovina nas uèi, da se Kanalci
in hribovci e stoletja ne razumejo
preveè dobro. Francoski Baron Ra-

bata, ki je sicer ivel v Kanalu, je
hotel pri cerkvi postaviti dva zvonika, a so bili v dolini proti. In od
takrat naprej se iskrice kreejo
na vseh podroèjih. Kanalci tudi po-

Ogled finala World league v Braziliji

zabljajo, ali pa tudi ne vedo, da
so korenine odbojkarjev Jeronèiè,
Berdon, Blaiè, nidarèiè, Jereb iz
Likega. Ob teh vrhunskih odbojkarjih pa iz Liga in okolikih vasi izhajajo tudi evropski prvak v plavanju
Markiè, kolesarji Mugerli, odbojkarica Velièek, avtomobilist Jereb,
atletinji Melink, pa nogometa
KMN Puntar Melink, mladi Salonitov odbojkar Jereb in e koga sem
pozabil. Iz povedanega je kljub
tekemu vpraanju odgovor zelo
preprost. Malo monosti je, da bi
kdaj Zoran Jeronèiè sedel na klopi
Salonita.

Kaj pa reprezentanci? Tako
moka kot tudi enska sta se
uvrstili v tretji krog kvalifikacij
za svetovno prvenstvo.
Kakne so monosti, da se
uvrstita na mundial, ki bo
prihodnje leto v Italiji (moki)
oziroma na Japonskem
(enske)?

Odbojkarji Bleda so e petiè
zapored, skupaj pa estiè,
osvojili naslov dravnih
prvakov, Novogorièanke pa
so morale prvo mesto
prepustiti Mariborèankam
V slovenski odbojki lahko ugotovimo, da obstajata dve realnosti:

Z varovanci Olymipije iz Gorice (I)
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Vemo, da ivi za odbojko,
pa vendarle Kaj najraje
poène v prostem èasu?
Prostega èasa imam resnièno malo.
Najveè ga namenim oèetu. Poleg
tega se rad sprehajam po gozdu
pri Melinkih. Ostalo se porazdeli
med glasbo, TV, internet, branje
knjig, èasopisov, pa kakna debata
s prijatelji. Vedno pa se prikrade
odbojka.

Pred nedavnim je luè
zagledala tvoja domaèa
spletna stran z naslovom .
Kako da si se odloèil zanjo in
kaj nam prinaa?
Resnièno mi je v zadnjih mesecih
veliko prostega èasa vzela priprava
spletne strani. Ob tem se moram
posebej zahvaliti Matjau Lovièku,
ki skrbi, da stvar funkcionira.
Odloèitev, da si pripravim svojo
spletno stran je bila preprosta.
Prviè zato, ker imam v domaèem
delovnem prostoru ogromno najrazliènejega strokovnega materiala, katerega bi lahko dal na ogled
mlajim trenerjem in vsem, ki jih
to zanima. Drugiè, veliko imam
gradiva s predavanj na raznih seminarjih, pa tudi na univerzi v Ljubljani, v Kalabriji. Ob tem pa sem hotel
izkoristiti spletno stran tudi zato,
da bi ire predstavil domaèi etnoloki rezbarski muzej mojega oèeta. Kot kae, pa bom na splet uvrstil tudi slike bratove ene Lidije
Jeronèiè, ki je resno in uspeno zaèela vrteti èopiè in barve. Sicer
si lahko na spletnih straneh ogledate tudi najrazlièneje statistike,
zanimivosti iz sveta porta, novice,
organizacijo seminarjev, tevilne
fotografije, pa e kaj. Seveda se z
Matjaem trudiva zadevo e izbolj-

OK Eurokabel  Neptun

Z uspehi okronana sezona
Odbojkarski klub Eurokabel  Neptun iz Kanala praznuje avgusta èetrto
leto svojega delovanja. Ob tem jubileju je klub dobil darilo, ki so si ga
njegovo vodstvo in odbojkarice najbolj eleli. To so prekrasni uspehi
deklet v vseh selekcijah. Posebej pa so v klubu ponosni na uspehe v
mini in mali odbojki ter v skupini starejih deklic.
Belei: Orjana tekar

ati in postopoma nama to tudi
uspeva.

Izkazal si se tudi e kot pisec
knjige, novinar. Novinarsko
delo dobro pozna in najbr
tudi zaradi tega zelo dobro
sodeluje s sedmo silo
Res je, uspelo mi je izdati knjigo
Pogled èez mreo, na kar sem
seveda ponosen, kajti vsa stvar
ni tako enostavna. Pa e v oli
nisem bil najbolji v slovenèini.
V predalu imam pripravljeno gradivo za e eno knjigo (priblino
350 strani), ki bo tehnièno obarvana, a moram izbrati e ustrezne fotografije in poiskati zalonika ali sponzorja. Razmiljam,
da bi novo knjigo raje dal na
splet. Resno tudi razmiljam, da
bi napisal knjigo o portnikih, ki
prihajajo iz likega obmoèja in
teh je kar nekaj, sicer bo vse odlo v pozabo. Ob tem pa redno
piem za nekatere medije, saj mi
je bilo pisanje e od nekdaj veè,
pa tudi novinarsko delo me je
vedno zanimalo. Sicer je potrebno pogledati naprej. Ko ne bom
veè treniral, bi se rad posvetil
pisanju ali èemu podobnemu.

Si z novinarji vselej iskren, ali
je potrebno kdaj tudi kaj
zamolèati?
Iskrenost je moje vodilo, tako da
novinarjem povem to, kar mislim. V oli so nas uèili, da ima
la kratke noge. Pa tudi veèina
novinarjev ve, kako se kateri stvari stree, zato blef ne koristi
nikomur.

OSEBNA IZKAZNICA
Zoran Jeronèiè, 12.08.
1953
Naj odbojkar:
Kim Ho Chul (J. Korereja)
in Karch Kiraly (ZDA)
Naj odbojkarica:
Irina Kirilova (Rusija)
Naj odbojkarski trener:
Julio Velasco
(Ita/Argentina)
Naj hrana, pijaèa:
pizza margerita s cocacolo
ivljenski moto:
Delo, uèenje, spotovanje,
pomoè

Foto: Arhiv OK Eurokabel  Neptun

Reprezentanci sta e s tema rezultatoma dosegli ogromno. Vedno
je potrebno izhajati iz dejstva, da
ima odbojka med vsemi kolektivnimi portnimi panogami najveè
èlanic svetovne zveze in sicer 219,
koarka 214, nogomet 209, rokomet 147. To pomeni, da se morajo
vse reprezentance podati v kvalifikacije in igrati veè predkrogov.
Zato se manjim dravam le s teavo uspe uvrstiti na najveèja tekmovanja. Fantje so vsekakor v prednosti pred dekleti, kjer je konkurenca
e huja. To je tudi razlog, da sem
z doseki, predvsem moke reprezentance (EP, Mediteranske igre)
zelo zadovoljen. Mislim, da bo v
tretjem krogu kvalifikacij obema
reprezentancama zelo teko, èeprav si uvrstitve na svetovno prvenstvo zelo elimo.
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V klubskem tekmovanju so dekleta dosegla:
- 1. mesto v mini odbojki
- 2. mesto v mali odbojki
- 4. mesto v skupini stareje deklice
- 4. mesto èlanice
- 17. mesto mladinke
- 25. mesto kadetinje

- 1. mesto v mini odbojki
- 1. mesto v mali odbojki
- 1. mesto stareje deklice v T tekmovanju
- 1. mesto stareje deklice skupaj s fantovsko ekipo Salonita v KL
tekmovanju.
V mednarodnem merilu se je klub aprila udeleil mednarodnega turnirja
Delta del Po v Ferrari, kjer so dekleta v starosti od dvanajst do estnajst let dosegla odlièno 2. mesto med desetimi ekipami iz Italije, Francije, Nemèije in Slovenije.
Vsi ti uspehi niso nakljuèje, ampak so sad trdega dela trenerjev Patricije
Mori in Franca Bukovca, èlanov upravnega odbora, starev, ki so celo
leto spremljali dekleta, jih vozili na tekme in zanje navijali. e posebej
pa velja pohvaliti dekleta, ki so redno hodile na treninge, vestno trenirale in s srcem igrale vse do zadnje tekme.
V Odbojkarskem klubu Eurokabel  Neptun so ponosni na vsa dekleta
in uspehe, ki so jih dosegla ter z velikimi prièakovanji stopajo naprej.
Potencial, s katerim klub razpolaga, obeta, da bo prihodnja sezona
najmanj tako bogata kot letonja. Èe ne e bolj.

Èlanice konèale na 4. mestu
Foto: Arhiv OK Eurokabel  Neptun

V olskih tekmovanjih pa so dekleta zasedla:

Tekmovalke v mini in mali odbojki

port
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Balinarski klub Deskle

Kdaj do prepotrebne dvorane?
Balinanje je e pred 1. svetovno vojno prek Francije in Italije postalo
priljubljeno po vsej Sloveniji, Istri in Dalmaciji. Uporabljalo se je lesene
krogle, balinièa pa so bila po veèini ob gostilnah. Zato e danes balinanje neupravièeno oznaèujejo kot gostilniki port, èeprav je bilo e
leta 1951 organizirano kot sekcija pri kegljaki zvezi Slovenije in Jugoslavije, od leta 1953 pa kot samostojna portna panoga. Leta 1973
so balinanje uvrstili na Sredozemske igre, sedaj pa tudi na portne
igre mladih, je prièel klepet vodja sekcije BK Deskle Marjan Schilling.

Kakno je sodelovanje z
drugimi klubi?

Poizveduje: Marko Lazar

Kaj pa sponzorji, finance?

Koliko èasa je BK Deskle e
dejaven in koliko èlanov
trenutno teje?
Balinanje v Anhovem in Desklah
je bilo priljubljeno e od vsega zaèetka, organizirano pa smo zaèeli
tekmovati leta 1957 ko je bil ustanovljen tudi okrajni odbor za balinanje Nova Gorica. Leta 1960 smo
zaradi tekmovalnih pravil in potreb
zgradili dvostezno balinièe pri
kulturnem domu v Desklah ter ga
leta 1987 razirili v tiristezno.
Èlanov in èlanic s plaèano èlanarino
je trenutno 63.

Kakno je v Desklah in okolici
zanimanje za ta port in kako
ste organizirani?
Zanimanje za portno balinanje
je veliko, veliko je tudi ljubiteljskih
balinarjev, predvsem velja izpostaviti ekipo èlanic. Z delom so zaèele
e leta 1985, vmes imele kratko
prekinitev, zdaj pa nastopa prva
ekipa v drugi dravni ligi, druga
ekipa pa v prvi obmoèni ligi. Èlani
balinarskega kluba Deskle nastopajo v prvi obmoèni ligi.

Najveèji uspehi kluba?
Najveèje uspehe, tako v èlanski
kot v mladinski konkurenci, smo
doivljal v letih od 1982 do 1996.
Zaradi nepokritega in èez zimo
neuporabnega objekta se igralci
niso mogli kosati z ostalimi klubi,
ki so imeli bolje pogoje in ustrezneje objekte; pokrita balinièa in
balinarske dvorane.

Sodelovanje s klubi iz Slovenije
in zamejstva je e vsa leta zgledno,
zato si elimo tako delovati e naprej.

Veèji del sredstev pridobivamo
na obèinskem razpisu za sofinanciranje portov v obèini Kanal ob
Soèi, ostalo pa predvsem z lokal-

Cilji in naèrti za naprej?
Nai napori so predvsem usmerjeni v preureditev stare telovadnice
v balinarsko dvorano. Z njo bi pridobili ustrezen objekt, kjer bomo
lahko nemoteno preko celega leta
vadili. V sodelovanju z osnovno
olo v Desklah pa bi eleli ustanoviti tudi balinarsko olo.

Trenutno nimate ustrezne
dvorane, zato morate
trenirati na dvosteznem
balinièu v Loicah. Kdaj
lahko prièakujete novo
dvorano?
Zaradi gradnje nove telovadnice
smo ostali tudi brez tiristeznega
balinièa, zato vadimo èlanice in
èlani v RC Loice. Tu pa e zdaleè
ni zadoèeno potrebam po kakovostni vadbi. Balinarska dvorana
nam je bila obljubljena, toda zaradi pomanjkanja denarja ne moremo do nje niti s preureditvijo stare
telovadnice, zato napredek balinarskega kluba ni mogoè, prav ta
ko tudi ne delo z mladimi. 

Veè kot pol stoletja balinanja v Desklah

Kanalske
balinarke druge

portni park Doblar odprt
portno-rekreativno drutvo (RD)
Doblar je v soboto, 23 maja 2009
slovesno odprlo svoj novi portni
park. Namenu ga je predal obèinski svetnik Slavko Jereb.

nimi donatorji. To velja v glavnem
za balinarsko opremo in balinarske
krogle, ki predstavljajo velik stroek
klubskega proraèuna.

Po slovesnosti je sledil turnir v
malem nogometu, zveèer pa e
zabava v glasbenih ritmih.
Prireditve se je udeleilo kar lepo
tevilo ljudi, e posebej pa nas ve-

Z novimi naèrti naprej

Na dravnem prvenstvu za Pokal
Balinarske zveze Slovenije so èlanice balinarskega kluba Kanal, ki ga
vodi predsednik Emil Testen, v
Miljah pri Kranju osvojile 2. mesto
in s tem postale dravne podprvakinje.
Tega uspeha so se dekleta nadvse
razveselila. Povpreèna starost skupine je 60 let. Na tem dravnem
tekmovanju pa so premagovale
mladenke dvajsetih do tridesetih
let starosti, ki so tudi èlanice dravne reprezentance.
Kazimira Simèiè

seli, ker smo popestrili dogajanje
v naem kraju. Letos smo e organizirali pohod po dolini Doblarca,
ki se ga je udeleilo veè kot 30 pohodnikov, poleti pa naèrtujemo
vsaj e eno prireditev. Sedaj, ko je
javno odprtje portnega parka Doblar za nami, se e veselimo prihodnjih prireditev in vas vljudno vabimo, da se jih udeleite.
Slovesno in zadovoljno ob odprtju

(Vladimir Moèilnik, predsednik
RD Doblar)

Z leve: Milica uligoj, Kazimira Simèiè,
Zdenka Paviè, Alenka Miklavc

port
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portne igre upokojencev

Kanalci z bronastim
pokalom

Drutvo upokojencev Kanal se je udeleilo 6. portnih iger severnoprimorske regije. Nai portniki so v panogah pikado, balinanje, streljanje
in kegljanje osvojili kar nekaj medalj, skupno pa so se uvrstili na tretje
mesto. Tako je bronasti pokal pristal v kanalskih rokah.
Ob koncu iger in podelitvi priznanj so misli naih portnikov obiskale
vseh naih 770 èlanov, ki so doma ali v domovih upokojencev, mogoèe
v bolezni in tekih razmerah.
elimo jim, da obèutijo ta trenutek sreèe in veselja, da smo eno izmed
najtevilènejih drutev v obèini Kanal in hkrati drutvo, ki zdruuje
ljudi razliènih starosti po celotni regiji.
Ob tej priliki bi se zahvalila vsem èlanom drutva, ki so s svojim pozitivnim razmiljanjem in pozitivno energijo pripomogli k temu, da peèica
naih portnikov dosega take rezultate, na katere smo lahko ponosni.
Iskrene èestitke naim portnikom.
Sonja Kralj, predsednica drutva

Twirlarice iz Deskel tretje v Sloveniji
Zadnji vikend v aprilu je v Slovenski Bistrici potekalo 13. dravno prvenstvo Slovenije v twirlingu. Udeleilo se ga je tudi 37 èlanic portnega
twirling kluba Deskle, ki so nastopile v skupinah, v parih in posamièno.
Pie: Karmen Maffi

Okitene deskljanske twirlarice

Najmlaje twirlarice so se pomerile
s svojimi vrstnicami iz Slovenije v
laji C kategoriji, stareje pa v viji
B in najviji A kategoriji. Pred strogimi oèmi estih mednarodnih sodnikov so se najbolje odrezale Nea Medveèek, ki je v moèni konkurenci zasedla 3. mesto v kategoriji C solo junior, Mojca Staniè in
Nika Krivec sta bili drugi v kategoriji C solo pari junior, pela Kriman in Nika Kamenèek sta zasedli 1. mesto v kategoriji C freestyle
pari stareji junior, Monika Mauri
in Danijela Pavlica pa sta bili tretji
v kategoriji B freestyle pari junior.
Kot posameznici sta se v najviji
kategoriji na odlièno prvo mesto
uvrstili Angelika Koncut v kategoriji A solo senior ter Ana Kaèek
v kategoriji A freestyle senior. Ana
se je s svojim nastopom uvrstila v
dravno reprezentanco, ki jo popelje na evropsko prvenstvo v twirlingu julija letos v Francijo.

Med najboljimi so bile tudi nae
skupine. Prvo mesto sta osvojili
skupini v kategorijah C team junior
pod vodstvom Tine Maffi in C team stareji junior pod mentorstvom Angelike Koncut, na tretje
mesto pa se je uvrstila skupina
pod mentorstvom Ane Kaèek, in
sicer v kategoriji B team junior.
Ekipa B team senior pod mentorstvom Nike Kobal je bila èetrta.
Klub so odlièno predstavile tudi
Veronika Koncut (C solo junior),
ki se je prebila do polfinala, in Tina
Kogoj, ki je v svoji kategoriji B fresstyle junior prav tako prila do finala. Pohvale veljajo tudi Tadeji
Kralj v kategoriji C solo junior, Teji
Gustinèiè in Katarini Mavriè (C
solo pari stareji junior), Tjai Markoèiè in Lari Maruiè (C solo pari
junior), Veroniki Kravos in Juliti
Gabrijelèiè (B solo pari junior), Juliji Ipavec (B freestyle junior) in v
paru z Meto Jakopiè (B freestyle

pari junior) ter Anji Rustja in Kristini Krivec v kategoriji B freestyle
pari senior.
Te odliène uvrstitve so Desklanke
pripeljale v ekipni uvrstitvi 13. dravnega prvenstva do brona.
Twirlarice so nastopale v novih
dresih, za kar se zahvaljujejo zvestemu sponzorju drubi Salonit Anhovo. Njihove frizure pa so oblikovali spretni prsti domaèih frizerk,
ki jim tudi vedno priskoèijo na pomoè: Frizerski salon Maja, ki podpira klub e od vsega zaèetka, Frizerski salon Marta, Frizerstvo IN
in frizerka Mojca nidarèiè, ki je
tudi nekdanja èlanica kluba.
Del prevoza pa je sponzorirala druba Elektro Primorska.
Vsem sponzorjem se portni twirling klub Deskle zahvaljuje za njihov prispevek.
Na zakljuèni prireditvi so poleg
medalj podelili tudi diplome novim
vaditeljem twirlinga, ki so se udeleili Teèaja vaditeljev twirlinga.

B team junior

Teèaj, ki ga je organizirala Twirling
zveza Slovenije pod okriljem Fakultete za port, je uspeno opravilo
sedem èlanic deskljanskega kluba:
Anja Rustja, Angelika Koncut,
Neka Kralj, Nena tendler, Suzana uligoj, Tina Maffi in Ana
Kaèek. Slednja je prejela tudi posebno priznanje za uveljavljanje
twirling porta v okviru izbirnega
predmeta twirlinga na Fakulteti
za port v Ljubljani.
Vsem tekmovalkam in novo peèenim vaditeljicam èestitamo.

Prvouvrèeni C team junior

port
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Plesni ritmi

Hip-hop
uspehi

V nai obèini je ples zelo priljubljen
port, saj veè kot 30 otrok obiskuje
plesni studio Kreart, ki ga vodi
Kristina Fabijan. Prav ona je tista,
ki otroke uèi in usmerja skozi plesne gibe. Vrtijo se v ritmih razliène
glasbe, hip-hop pa je njihova vrlina.
Zapis: Tanja Simèiè
Slike: Bruno Bizjak
Na osnovni oli v Vipavi je v petek,
8. maja 2009 potekalo regijsko tekmovanje olskega plesnega festivala 2008/2009. Vito Pavlica in

Mojca Staniè sta zastopala O Deskle in se v parih (èeprav skupaj
pleeta komaj nekaj mesecev) uvrstila na 3. mesto.
Naslednji dan je plesni studio Kreart pripravil interno tekmovanje
in tudi tu so nai plesalci iz Soke
doline blesteli. Alja Maffi si je v
kategoriji do 6. razreda priplesal
1. mesto, prav tako se je na najvijo
stopnièko v najstareji kategoriji
povzpela Asja Makuc, ki vseskozi
dosega odliène rezultate.
Asja Makuc iz Loic: Pleem e
peto leto. Ples je moje ivljenje.
Od vseh zvrsti pa najbolj oboujem
hip-hop.Ta zmaga me je e dodatno motivirala in ulila nove energije.
Ker pa se al ta sezone e izteka,
komaj èakam na novo, da zaènem
spet trenirati in se pripravljati na
nove izzive in nova tekmovanja.
Imam veliko sreèo, saj se s trenerko
Kristino odlièno razumem, tako
jaz kot vsa skupina in naporni treningi postanejo takoj bolj zabavni,

zraven pa imam e veliko podporo
v druini, saj me ves èas vzpodbujajo. Vesela sem, da je v nai obèini
letos toliko uspenih plesalcev.

Alja Maffi trenira prvo leto in si
je e priplesal prvo zmago. Res
mu iz srca iskreno èestitam in mu
elim e veliko uspehov. Vsem na-

Mladi plesalci nabirajo znanje in priznanja

im plesalcem pa svetujem, naj
najprej pleejo zase, za veselje. Èe
v plesu uiva, rezultat pride sam
posebej.«
Alja Maffi iz Deskel: Ko sem
zvedel za plesno skupino v Desklah, sem se malo za alo, malo
zares prijavil. Sèasoma sem ugotovil, da me ples, e posebej hiphop, zelo veseli. Niti v sanjah nisem
prièakoval uvrstitve v finale, kaj
ele zmago. Ob tej prilonosti bi
pozval vse moje prijatelje, naj se
nam pridruijo in uivajo z nami
v plesnih ritmih hip-hopa. Ta zmaga mi bo za vedno ostala v lepem
spominu, prihodnje leto pa upam
na dobre rezultate.

(z leve) Asja Makuc in Alja Maffi

este portne igre

Tri na tri po ogi

KANAL - Klub kanalske mladine je tudi v letonjem maju pripravil vsakoletne  tokrat este - portne igre tri na tri. Tekmovalce je prièakalo
lepo vreme in s tem je bila tudi udeleba veèja v primerjavi z lanskim
letom. Ekipe so se pomerile v treh portnih panogah ter v metanju
trojk in natanènosti zabijanja oge èez mreo.
Pie: Ale Lièer

V sobotnem dopoldnevu s(m)o
se na igrièu zbrali vsi, ki s(m)o
eleli dan preiveti v prijetnem
portnem duhu. Nekaj minut po
10. uri se je zaèelo. Na tirih igrièih so se pomerile ekipe za naslov najboljega v odbojki, koarki
in nogometu.
Ob e uveljavljenem tekmovanju
za mister trica je letonjo novost pomenilo e tekmovanje
posameznikov v zabijanju oge
èez mreo. Obe preizkunji sta
potekali pred finalnimi obraèuni.
Najveè trojk sta zadela Matja
Zimic in Bla Vonèina (v kategoiji mlajih od 15 let), Ambro
Sirk pa je bil najbolj natanèen v
zabijanju oge èez mreo.
Po konèanem tekmovanju je prireditelj podelil praktiène nagrade
trem najbolje uvrèenim ekipam,
najbolji pa so prejeli tudi medalje.
Klub kanalske mladine se zahvaljuje vsem sponzorjem, ki so omogoèili tekmovanje, ter seveda
vsem udeleencem z vabilom:

Prihodnje leto se spet vidimo!

Najbolje ekipe:
Koarka:
1. DJSKLE (Bla Goljevèek, Matja
Zimic, Matja Berlot, Alja
Zelinèek)
2. PRVI DO 21 (Saa Èargo, Tim
Jevèek, Ale Lièer, Nejc nidarèiè)
3. FGG (Ale Simèiè, Adnan Ajulsiè,
Damjan Uraniè)
Nogomet:
1. LOCE 1 (Tomi Bitenik, Vasja
Medveèek, Bor Zorzut)
2. LOCE 2 (Ambro in iga
Jelaviè, Tadej Medveèek, Primo
Veluèek)
3. KANALCI (Saa Kolenc, Vanja
Simèiè, Toma Gabrijelèiè, Vid
Lipuèek)
Odbojka:
1.STANE (Primo Vidiè, Gregor
Sirk)
2.ROBNIK (Ambro Sirk, Semir
Buljiè)
3.ÈEBELARSTVO KOVAÈIÈ (Jani
Kovaèiè, Dalibor Tomiè)
Odbojka enske:
1. PUPKE (Larisa Pirih, Tjaa Vidiè)
2. POLDICE (Meta Valentinèiè,
Tjaa Goljevèek)
3. HA-NE (Hana Karnel, Nea
Valentinèiè)

port
5. medkrajevni nogometni turnir

Majska liga Lianom

Pet ekip iz tirih razliènih krajev se
je e peto leto zapovrstjo v maju
pomerilo na medkrajevnem nogometnem turnirju. Ekipe Levpe, Roèinja, Liga in dve motvi iz Kanalskega in Tolminskega Loma se med
seboj borimo v Levpi, Ligu, Doblarju in Kanalskem Lomu v tirih razliènih èasovnih obdobjih.
Najveèji pokal smo tokrat z lepo,
uigrano in borbeno igro zaslueno
prejeli fantje iz Liga, ki smo nastopili v okviru domaèega Turistiènega
drutva Kolovrat-Lig. Ekipo smo
sestavljali Dejan Valentinèiè, Goran Lazar, Franci Melink, Janez

Melink, Andrej Strgar, Marko
Strgar, Gaper Jereb in Uro Lazar. Slednji je prejel pokal za najboljega vratarja, avtor prièujoèega
zapisa pa si je prisluil pokal za
najboljega strelca.
Lahko reèemo, da je bil medkrajevni turnir ustanovljen ne samo zaradi elje po igri, temveè tudi z namenom prijateljskega druenja
nas, nogometnih navduencev.
Nam pa vsako leto slui tudi kot
dobro ogrevanje in trening pred
turnirji, ki nas èakajo v poletnih
mesecih.
Gaper Jereb

Foto: Arhiv TD Kolovrat-Lig
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Zmagovalci navdueno proslavili

NE PREZRITE

Dravni prvak v
dvojicah

Foto: Druinski arhiv

Policija svetuje

Tenisaè Ambro Kodelja
Ambro Kodelja se je na dravnem prvenstvu do 18 let, ki
je med 6. in 10. majem potejkalo v Kranju, skupaj s Tilnom
itnikom iz Ljubljane povzpel
na najvijo stopnièko.
To je Ambroev prvi naslov dravnega prvaka v igri dvojic. V
finalu sta po hudem boju s 76, 4-6 ter 10-7 premagala par
Tim Cibaek / Matic Moek.
V igri posameznikov pa se je
Ambro prebil do èetrtfinala.
Marko Lazar
Ambro (levo) s soigralcem Tilnom

Poskrbite, da vas dopust ne strese

Smo v èasu letnih dopustov in
poèitnic, s katerimi je neposredno povezana tudi varnostna problematika na razliènih podroèjih
naega dela. Policisti Policijske
uprave (PU) Nova Gorica bodo
tudi v tem èasu zagotavljali visoko raven varnosti obèanom, ki
ivijo na tem obmoèju in vsem
tujim in domaèim turistom, ki
bodo obiskali nae kraje. al se
pogosto dogaja, da posamezniki
samozaèitnemu ravnanju namenjajo premalo pozornosti in med
dopustovanjem doma oziroma
v tujini postanejo tudi rtve tatvin, vlomov in drugih kaznivih
dejanj, s èimer so nam storilci
povzroèili materialno kodo in
druge neveènosti.
(Veè o preventivni dejavnosti policije si oglejte tudi na naslednjih spletnih straneh:
http://www.policija.si/index.
php/preventiva).

Za varen dopust in poèitnice
vam policisti PU Nova Gorica
svetujejo, da v domaèem okolju:
- opozorite sosede na daljo odsotnost, da v tem èasu popazijo na
vae stanovanje oziroma hio;
- ne skrivajte kljuèev pod predpranike ali v lonce ro;
- zagotovite si osebo, ki bo v èasu
vae odsotnosti praznila potni
nabiralnik in po monosti odpirala in zapirala polkna ali rolete;
- vgradite sodobno kljuèavnico,
preèno zaporo, alarmno napravo...
- doma ne hranite veèjih vsot denarja ali drugih vrednejih predmetov (na primer zlat nakit) in si
za èas dopusta najemite primerni
sef;

- priporoèljivo je, da si obèani zapiejo tevilke vrednejih predmetov
ali jih celo fotografirajo (umetnike slike, vredneji predmeti, avdio
tehnika,.).
Na samozaèitno ravnanje ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na
dopustu v novem okolju, kjer nas
ne poznajo. Med letovanjem v tujini je denar najbolje menjati v menjalnicah oziroma bankah in ne na
ulici, kjer so turisti izpostavljeni
prevaram ali celo roparjem. Poleg
tega ni priporoèljivo nositi veèje
vsote denarja s seboj, ampak ga
raje varno spravite v sefih hotelov
ali uporabljajte banène kartice.
Posebno pozornost je treba nameniti tudi krajem, kjer se giblje ali
zadruje veliko ljudi (ob ogledih
lokalnih znamenitosti, v muzejih,
na letalièih, avtobusnih in eleznikih postajah. Tu moramo paziti
na svoje dokumente in osebno

prtljago, saj se na teh krajih poleg turistov lahko zadrujejo tudi
nepridipravi.
Najpogosteja vaba za napad so
digitalna tehnika (fotoaparati,
kamere ipd.), mobilni telefoni,
osebni nakit in ostali predmeti
(kolesa, surfi...). Predvsem je pomembno, da teh predmetov ne
puèamo brez nadzora na mestih, kjer so nepridipravom lahko
dostopni.
Policisti novogorike Policijske
uprave v primeru tatvin ali vloma
v vozilo in stanovanje svetujejo,
da to takoj prijavite najbliji policijski postaji oziroma poklièete
na interventno telefonsko tevilko 113 in do prihoda policistov
nièesar ne prijemate ali premikate zaradi morebitnega pokodovanja ali unièenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca
kaznivega dejanja.

kriem-kra
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Po svetu

Uèenje in potovanje po dravah jugovzhodne Azije
Najprej sem razmiljala ostati samo na Tajskem, a me je moj slovenski
sopotnik Mario preprièal, da bi bilo zelo fajn oditi e v Laos. Od tu je
idealno obiskati tudi Kambodo. In prepustila sem se popotnikemu
toku.
Popisuje: Vesna Velièek
Tajska, vsaj sever drave, ni name naredil velikega vtisa. Vse je bilo
tako turistièno in vnaprej zreirano. Polno je bilo turistov iz vseh koncev
in krajev. Turistiène agencije pa
ponujajo takne in drugaène trekinge, obisk znanih templjev, plmen in slapov, rafting z bambusovimi èolni, vijuganje med kronjami visokih dreves, teèaje kuhanja, tajskega boksa, tajske masae.
In ko e misli, da dela nekaj enkratnega, ko se k plemenu dolgih
vratov in velikih ues odpravi sam
z motorjem in zemljevidom v rokah, te kvazi-avtentièno pleme e
navsezgodaj zjutraj prièakuje s polnimi stojnicami alov, srebrnih ogrlic, zapestnic, uhanov, kipcev Bude.
To je le del plemena, ki so mu obmejne oblasti dovolile, da se iz begunskih srediè ob tajsko-burmanski meji preselijo na novo ozemlje in si ustvarijo dom.
Majhne deklice si vratne obroèke
Obroèki za poglede turistov
nadenejo le za turiste, samo stareje enske nosijo avtentiène obroèke. In na vhodu v vas pobirajo
vstopnino za ogled vasi. Zbrana sredstva naj bi la v roke vaèanov,
vendar se veèina denarja steka neznano kam. Odvisni so od turistov
in njihovega denarja. Zemlje ne obdelujejo veè, hrano kupujejo v blinji
vasi, saj v tajska mesta veèina prebivalstva ne more potovati, ker so
brez dokumentov.
Pravo nasprotje so plemena v Laosu, ki jih je moè videti povsod, v mestih, na trnicah, ob cestah in jih zaenkrat e ni potrebno iskati z zemljevidom v roki in plaèevati oderukih vstopnin za ogled njihovih vasi.
Laos s svojo razpotegnjenostjo, zaspanim temperamentom in laoko
kavo napravi vtis prav na vsakogar.
Wow, to je tisto pravo. To sem èakala, da vidim, povem Mariu, ko
se sprehajava po vaki trnici. In se kar ne morem nagledati zelene pokrajine, majhnih vasic, kjer otroci nagi tekajo za praièem ali si v skupini
eden drugemu ièejo ui. V eni vasici imajo praznik, na katerem fantje
z metanjem og in postavljanjem vpraanj dekletom ièejo bodoèo nevesto. Celo napijemo se ga s laokim fantom, ki je na nao mizo prinaal
steklenice piva Lao (ob mizi smo imeli prazno koaro za prazne steklenice) ter nam ponujal viski Lao Lao. In to zastojn! Celo laoki menihi so
bolj dostopni in nasmejani od tajskih. Pravijo, da menihi nosijo oranno
barvo oblaèil, ker je turistom ta barva veè in jih zato fotografirajo.
Mekong nas je spremljal od severa do juga drave in nato e naprej

Veèni in razposajeni menihi

v Kambodo. Veliko popotnikov mi je reklo, da so ljudje v Kambodi
zamorjeni, neprijazni in da je bolje obiskati le Tajsko in Laos. Prijetno
preseneèena sem bila, ker temu ni bilo tako. Tako mladi kot stari so
bili nasmejani in nas pozdravljali, mahali in se z nami pogovarjali.
Mlaji so z nami preizkuali svoje znanje anglekega jezika, medtem
ko so nam stareji pripovedovali grozljive zgodbe, ki so jih doiveli v
èasu reima rdeèih Khmerov. Pretresljive zgodbe mladih oseb, zaposlenih
v hotelih, masanih salonih, karaoke barih in restavracijah, prodajalcev
knjig na ulicah, sadja, jastogov, sladkornega trsa, voznikov tuk tukov
ali motorjev, so prav tako ganljive. Na mesec zasluijo borih 40 dolarjev
in delajo 365 dni v letu brez prostega dneva. In velikokrat sem se z
njimi zatopila v dolg pogovor, ki se je vedno konèal: Prosim, kupi kaj
od mene.
In vsak prevoz po mestu sem preplaèala, zato ker sem falang, belka
z ogromno denarja. Prodajalci ananasa so mi venomer hoteli prodati
ta sade za dolar (4000 rialov), a so mi ceno takoj zniali. Ananas stane
1000 rialov. Neudobna vonja na strehi mini tovornjaka, kjer smo z
domaèini sedeli na vreèah z riem, kolesu ter si z njimi delili hrano in

Prosim, kupi kaj od mene

kamboke ale. Dotikali so se mojega kolena in ga primerjali z njihovimi,
ki so bila obèutno bolj suha. Debelost, pa naj bo to debelost kolena,
je visoko cenjena. Debeleji si, bogateji si, veè hrane si lahko privoèi.
Zagotovo je bilo to do sedaj moje najbolj noro uèenje in potovanje,
ki mi je prineslo veliko novih prijateljev. Èe sem na zaèetku e vztrajala,
da bom potovala sama, se to ni zgodilo. Venomer se mi je na poti kdo
pridruil in z mano nadaljeval pot, odkrival neznane kraje, spoznaval
nove ljudi.
Niè kolikokrat se je pripetilo, da so se obrazi popotnikov zopet sreèali.
Tokrat v novem okolju. A vsako potovanje se enkrat konèa. Moje potovanje se je konèalo z naèrtom po odkrivanju novih deel.

Raznovrstni menuji

za mostom

28

Biserna poroka

Konec maja sta visok jubilej, 60 let skupnega zakonskega ivljenja,
praznovala Cvetka (84) in Rajko (89) Medveèek iz Gorenje vasi.
Z zahvalno sveto mao smo se zahvalili za vsa njuna skupna leta in prosili
blagoslova za vnaprej.
Èestitamo, klièemo e na mnoga leta in elimo obilo zdravja in sreèe!
Besedilo Jakob Merljak

ege in obièaji

Po sledeh cerkva kanalske upnije
Èeprav je zakladnica ljudskih obièajev e kako polna, kar smo v prejnjih
tevilkah naega èasopisa dokazali, se vendar tudi ta skrinja poèasi
prazni. Skriva pa v sebi e tevilne vake praznike, tako imenovane
shode, ki se odvijajo na god vakega zavetnika. Ker je obèina Kanal
zares posuta s tevilnimi cerkvicami, smo se odloèili, da odslej vsaj v
grobem predstavimo upnijske in podruniène cerkve posameznih
upnij. Pri tem pa se bomo bolj kot na zgodovino cerkve osredotoèili
na njene zavetnike in obièaje.
Opisuje: Ana Kriniè
Cerkev Marijinega vnebovzetja
v Kanalu

Cerkvica na Kanalskem Vrhu
Od zaèetka 16.stoletja na Kanal-

Foto: A. Kriniè

Pa zaènimo s Kanalom in s sredièno cerkvijo Marijinega vnebovzetja.
Kot mnoge druge cerkve, zlasti na
Primorskem, ima tako praznik 15.
avgusta na veliki maren ali ronico, ki je tudi eden od zapovedanih
praznikov in dela prostih dni.
Poudariti velja, da je bilo slavljenje
Marijine smrti in njenega takojnjega odhoda v nebesa prisotno e
v zgodnjem krèanstvu in da so
tevilne bazilike, iz katerih se je

vera irila, posveèene prav temu
dogodku. Da izbira zavetnika ni
nakljuèna, pove dejstvo, da imata
tudi tolminska in kobarika cerkev
istega zavetnika. Poleg slovesne
svete mae, ki jo ta dan obhajamo
v upnijski cerkvi, naj omenimo
tudi to, da je osrednja prireditev
v Kanalu, ki vkljuèuje skoke z mosta, postavljena prav v okvir tega
praznika.

skem Vrhu stoji cerkev v èast svetemu Antonu Puèavniku, sveti Trojici
in sveti Materi Boji. Sprva je stala
na grièku in nekoliko odmaknjena
iz vasi. Ta cerkvica je bila pravo romarsko sredièe in so se ob njej
ustavljali romarji z Banjic, iz Tolmina, Èepovana in od drugod.
Kasneje so cerkvico prestavili blije
vasi. V vasi praznujejo kar dva
praznika. Prvi je god svetega Antona, svetnika iz Egipta, ki goduje
17. januarja. Velja za èloveka, ki
je popolnoma zaupal Boji besedi,
za oèeta menihov in puèavnikov.
Z dvajsetimi leti se je odloèil za
puèavsko ivljenje in tako v puèavi preivel skoraj sto let. V teh letih pa se je boril s tevilnimi skunjavami, zato je veèkrat upodobljjen poleg praièa, ki je simbol za
neèistost. Navadno ima ta sredozemski svetnik v rokah tudi palico
z zvonèkom. Tako imajo na nedeljo po njegovem godu kot tudi na
zadnjo avgustovsko nedeljo, ko se
spomnijo na posvetitev cerkvice,
na Kanalskem Vrhu sveto mao,
pri kateri se zbere skupaj cela vas.
Sveti Vid na Spodnjem Nekovem

Cerkev svetega Vida za ohranitev èistosti
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Preprièani smo, da je velika veèina
vsaj kdaj skrenila s poti proti Ligu
na desno in se po lepi gozdni poti
sprehodila do majhne zapuèene
vasi sredi gozda, do Spodnjega
Nekovega. Ta vas, po kateri se danes al sprehaja le e skupina goveda, pa skriva v sebi veliko zgodb.
Cerkev je posveèena svetemu Vidu.
Sicilijanski svetnik je ivel okoli leta
300. Zaradi svoje krèanske vere
je beal iz rojstnega kraja in po
Italiji oznanjal krèanstvo. Cesar
Dioklecijan ga je dal prijeti in ga
muèiti, vendar je vse preizkunje,
celo namakanje v vrelem olju, odnesel brez pokodb. V 15. stoletju
so ga uvrstili med tirinajst pomoènikov v sili. Priporoèa se mu zlasti
za zdravje ivcev, oèi, proti bojasti, ob nevarnosti bliska in ognja,
proti pikom kaè in za ohranitev èistosti.
e reklo, da je sveti Vid èeenj sit,
nam pove, da goduje v èasu èeenj,
torej 15. junija. Shod je v nai upniji na nedeljo po tem prazniku in
poleg svete mae predstavlja e
nedeljski izlet, druenje ob jedaèi,
mladina pa se zbira ob skupinskih
igrah.

Sveta Ana pod Morskem
Naslednja cerkvica je kraj, ki bo
marsikoga varoval, ko bomo prestopili prag tega ivljenja. Gre za
cerkvico svete Ane, ki stoji na pokopalièu pod Morskem. Prviè je
omenjena v listinah iz 16. stoletja.
Sveta Ana goduje 26. julija skupaj
s svojim moem Joahimom. Po
ljudskem izroèilu naj bi bila Marijina mati. Z moem ni mogla imeti
otrok, na stara leta pa se je po vztrajnih letih molitve zgodil èude
in je spoèela in rodila deklico Marijo. Ana je tako simbol materinstva. Je zavetnica zakona, mater,
vdov, poroda ter sreène zadnje
ure. Ker cerkvico od leta 1782 obdaja pokopalièe, shoda ni. Vseeno
pa cerkvica ni za svoj praznik prikrajana za sveto mao.
Cerkvica svetega Miklava v
Krstenicah
e zadnja od cerkvic pa stoji sredi
Krstenic. Ponaa se s èudovitim lesenim kipom svetega Nikolaja iz
sredine 14. stoletja in z ostanki
fresk.
Sveti Nikolaj ali kar Miklav je bil
kof v Mali Aziji. Znan je kot veliki
dobrotnik. Najbolj znana in èaèena je legenda, da je tri siromana
dekleta, ki se niso mogla poroèiti,
odreil sramote tako, da jim je skozi okna ponoèi potisnil tri kepe
zlata. Tako je postal dobrotnik, ki
e dandanes obiskuje pridne, pa
tudi manj pridne otroke in jih nagrajuje.
Tako se malo po godu tega priljubljenega otrokega svetnika tudi v
Krstenicah obhaja sveta maa. Je
pa glavni shod v Krstenicah na velikonoèni ponedeljek, saj veljajo
Krstenice za kanalski Emavs. Poleg
svete mae se popoldne pri cerkvici
peèe jagnje, cilja pirhe, prepeva in
poveseli s prijatelji.
V prihodnjih tevilkah bomo tako
podobno poskusili izvrtati tudi kakno skrivnost cerkva drugih upnij
nae obèine. K sodelovanju tako
povabljeni vsi, ki imate kaj zanimivega povedati. Vabljeni torej, da
piete na urednitvo Mosta.
Pomembno je, da se stare navade
in ege rei pozabe, preden bo
morda prepozno, saj moramo nekaj svoje tradicije podariti tudi kasnejim rodovom.

