Poletni fokus
Poletje je èas lahkih oblaèil in lajih
korakov skozi dopustnike dni. Misli
so ubrane na lahkotnejo ritmiko,
èeprav je dihanje oteeno. Sopara
in sonèna pripeka. Èloveka preema
lenobnost in rad se prepuèa vznemirljivim fantazijam. Sreèuje preznojena in zagorela telesa. Poslua
opozorila o konih tkivih. Senca in
voda. Hlad. In razposajenost brez
meja. Poletje je prilonost za nov
navdih.
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Vodovod in
èistilna naprava

IZ VSEBINE

Pater Marko Ivan Rupnik,
duhovnik, likovni umetnik in
ustvarjalec mozaikov.
Veè na str. 4 in 5

... Z MOSTA ...

Minister Gjerke (drugi z desne) zagnal vodo v Kal

(Pred)volilna norija
Papirnati izdelek, ki ga drite v rokah, je najbre zadnji po zamisli
in izvedbi (do)zdajnje novinarsko-urednike politike. Ta se je
namreè e drugiè uprla diktatu in apetitom neke druge politike
 politike, ki si eli v mediju z imenom Most, nastaviti ogledalo
po svoji lastni volji, postavi in izbiri. Prviè se je urednitvo enotno
zoperstavilo poskusu poosebljene lokalne oblasti, da pregleda
in poegna tekste za objavo, preden gre èasopis v tisk. Zgled
(navdih) so zdajnji lokalni veljaki menda èrpali od predhodnikov,
ko je to timalo. Lahko da trli beseda upor iz omenjenega
konteksta nekoliko anahronistièno, a je oèitno v dananjih drubeno-ekonomskih in kulturno-politiènih razmerah, ko za razliènimi
veènimi frazami harajo surove moèi in brezkompromisna ravnanja, e kako aktualna. In v drugo je urednitvo veèinsko zavrnilo poskus upana in njegovega kroga, da se prepreèi objavo
teksta obèinskega svetnika v mnenjski rubriki. Ob tem so duebrini varuhi svoje in podobe svojih del navajali, da svétnik pie
neresnice in blati obèinsko upravo, kar da je tri mesece pred lokalnimi volitvami nesprejemljivo. (sic!) Naravnost povedano: li
bi se cenzuro! Toda Most pod (do)zdajnjim novinarsko-urednikim odborom noèe biti poligon za kaprice medosebnih (znotraj)
strankarsko-politiènih zamer ter ne more rtvovati svoje zavezanosti profesionalnim in etiènim standardom za parcialna obraèunavanja. Pa èeprav pred volitvami. Ena od èlanic urednikega
odbora je v obrazloitvi svojega glasu za objavo varuhom obèinskega reda neljubega teksta zapisala, da bi s cenzuro in kratenjem
pravice avtorju do njegovega lastnega mnenja prav volitve postale merilo za poseganje v èlanke. Druga pa je dodala: 
prispevek ni aljiv in ne vsebuje hudih obtob
Èe pa vsebuje
neresnice, si bo avtor najveèjo blamao naredil samemu sebi.
A to miselni matrici (lokalnih) oblastnikov, ki v slogu kdor ni
z nami, je proti nam ièejo zarote na vsakem koraku, paè ne
zadoèa  ker naj bi bilo ljudstvo neuko in neozaveèeno. Bog
jim pomagaj! Ker ljudski glas jim verjetno ne more (veè)
Valter Pregelj

V Gorenji vasi oivili obièaj
s postavljanjem mlaja.
Veè na str. 17

Pitna voda v Kal,
preèièena iz Deskel

Voda, tekoèina, ki je vir ivljenja, bo odslej pritekla po ceveh tudi
do prebivalcev Kala nad Kanalom, èisteja pa se bo znova vraèala
v naravo iz novozgrajene èistilne naprave v Desklah.
Pie: Andrej Murovec
Naloba v vodovod Lokovec - Kal nad Kanalom, ki vkljuèuje kar
8.028 m primarnega cevovoda od navezave na obstojeèi vodovod
v Lokovcu do novozgrajenega vodohrama s 100 prostorninskimi
metri v Kalu nad Kanalom, znaa 1.199.763,60 evrov. Nekaj gospodinjstev je na vodovod e prikljuèenih, preostala pa bodo prikljuèke
pridobila v prihodnje. Slavnostni zakljuèek del na vodovodu so pripravili v sredo, 7. julija 2010. Zbrane sta nagovorila upan obèine
Kanal ob Soèi Andrej Maffi, ki je napovedal nadaljnjo iritev vodovodnega omreja tudi v nije leeèe kraje v prihodnjih letih, saj so
rezervoar prilagodili potrebam celotnega obmoèja. Predsednik KS
Kal nad Kanalom Anton Levpuèek pa je ob tej prilonosti vzkliknil:
Pa jo imamo!
Predsednik KS se je tudi zahvalil svojemu predhodniku Brunu Colaviniju, zdajnjemu obèinskemu svetniku, ki si je za vodovod prizadeval
dolga leta ter tudi skupaj z Obèino in KS uresnièil dolgoletne sanje.
Slavnostni nagovor je pripadel ministru za lokalno samoupravo dr.
Henriku Gjerkeu. Kratek kulturni program sta pripravili kalska krajevna skupnost in podrunièni vrtec Osnovne ole Kanal v Kalu nad
Kanalom. Sodelovali so tudi gasilci PGD Avèe.
Odprtju vodovoda v Kalu je sledil e vodeni ogled poskusnega obratovanja èistilne naprave v Desklah. Naloba vanjo je vredna kar
2.153.505,47 evrov, vkljuèuje pa 845,31 m kanalizacije v Gorenjih
Desklah, povezovalni tlaèni kanalizacijski vod med obema lokacijama
èistilne naprave in samo èistilno napravo, na katero se lahko prikljuèi
kar 1.700 obèanov.
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(O)èistili smo obèino
Kanal ob Soèi

Po vsej Slovenije je 17. aprila letos potekala èistilna akcija Oèistimo
Slovenijo v enem dnevu. Za koordinacijo je na dravni ravni poskrbelo
Drutvo Ekologov brez meja. Tudi naa obèina se je pridruila akciji.
Pie: Nika Testen, TIC Kanal
Slike:
B. Bizjak, S. nidarèiè, N. Testen, A. trukelj, A. Levpuèek, V. abar

V akciji na obmoèju obèine
Kanal ob Soèi so sodelovali:

Ustvarjali so iz odpadkov

meru, èe se prostovoljci lotijo odstranjevanja tudi teh odpadkov,
naj ploèe zloijo na paleto, jih
zavijejo v folijo ter prenesejo na
zbirno toèko, kjer jih omenjeno
podjetje prevzame in odpelje.
Najveè popisanih nevarnih odpadkov je bilo na obmoèju KS
Kanal in KS Deskle, najmanj pa
v KS Avèe. Problematiko nevarnih
odpadkov, ki so e na terenu,
obèina reuje.

Odzvalo se je staro in mlado, vsi so bili pridni

K sodelovanju v akciji so bile povabljene vse krajevne skupnosti,
drutva v obèini, oli, podjetja
ter posamezniki. Predsedniki krajevnih skupnosti so poskrbeli za
izvedbo akcije na svojem obmoèju.

(Pre)malo zabojnikov

Naloga prostovoljcev je bila v
mesecu dni pred samo akcijo popisati divja odlagalièa, ki se jih
je do konca marca vneslo v digitalni register divjih odlagaliè in
jih na dan akcije tudi oèistilo.

Koordinatorji po krajevnih skupnostih so zbrali prostovoljce ter
jih usmerjali na divja odlagalièa.

Za uspeno izvedbo akcije gre
velika zahvala Borutu Pisku, ki
je pomagal pri organizaciji na
ravni celotne obèine, vsem krajevnim skupnostim in koordinatorjem po krajevnih skupnostih, podjetjem, vsem drutvom v obèini,
osnovnima olama Kanal in Des-

jih usmerjali na divja odlagalièa.
600 otrok iz O Kanal in O Deskle) in zbralo 43.060 kg odpadkov. Komunala je zbrane odpadke v tednu dni prepeljala do deponije. V obèini Kanal ob Soèi je
bilo popisanih 110 divjih odlagaliè, najveè na obmoèju KS Kanal in KS Deskle. V obeh krajevnih
skupnostih se je zbralo tudi najveè prostovoljcev.
Na dan akcije so v prostorih O
Kanal pripravili tudi delavnico,
na kateri so otroci pod mentorstvom Borisa Boièa ustvarjali izdelke iz odpadnih materialov.

KS Kanal, ED Liki pustje, O
Kanal, PGD Kanal, PD Valentin
Staniè Kanal, DU Kanal, LD
Kanal, TD Kanal, RD Soèa, BK
Kanal, D Morsko, KKM, PD
Soèa Kanal, OK Salonit Anhovo, OK Neptun Kanal, OZVVS
Kanal, GD Kontrada Kanal,
KO ZZB NOB Kanal, Drutvo
ljubiteljev terenskih vozil 4x4
Kanal, Konjeniko drutvo Kanal, D Kanal, Mladinski cerkveni pevski zbor, civilna zaèita obèine Kanal ob Soèi, Vuga
Marjan, upnijska Karitas Kanal, KS Deskle, DU Deskle 
Anhovo, Osnovna ola Deskle,
TD Korada Deskle, Drutvo
tabornikov Rod odporne elve, Twirling klub Deskle, KK
Salonit Anhovo, PIGD Salonit
Anhovo, KD Svoboda Deskle,
LD Anhovo, KS Avèe in KTD
Avèe, PGD Avèe, KS Levpa, KS
Kal nad Kanalom, TD Kal nad
Kanalom, KS Lig, TD Kolovrat
Lig, KS Kambreko, TRD Globoèak, KS Roèinj, RD Doblar,
Salonit Anhovo d.d., SENG-u
d.o.o., Komunala Nova Gorica, Prevozi Pirih s.p. ter vojaki
slovenske vojske iz Vipave, ki
so se udeleili akcije na Kambrekem.
Zavedamo se, da s to akcijo
nismo oèistili vsega, kar smo
si zadali, upamo pa si trditi,
da smo e s tem, kar smo
oèistili, opravili veliko delo.
Brez dvoma nam je uspelo!

Na zbirnih mestih kopièili aro

kle ter vsem posameznikom, ki
so uvideli potrebo po èistejem

okolju ter brez oklevanja pristopili
k akciji.

Nevarnih odpadkov, kamor sodijo azbestne ploèe, v tej akciji niso odstranjevali. Vseeno smo se
s Komunalo dogovorili, da v pri-

Pomagali so tudi vojaki iz vipavske vojanice

Z delovnimi stroji vse dopoldne med odpadki
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Pomnik osamosvojitvi
Slovenije
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Zasluni za postavitev spomenika

Plaketa ZVVS-ja za zasluge upanu Andreju Maffiju

KANAL  V parku ob kampingu smo 22. junija odkrili spomenik
osamosvojitvenim dogodkom v letih 1990 in 1990 v obèini Kanal
ob Soèi.
Spomenik, na katerega je vrezan napis Vsem, ki so z razumom in
pogumom branili samostojen slovenski dom, so s pomoèjo obèine
in z udarnikim delom postavili èlani Obmoènega zdruenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Kanal. Slavnostni govornik pa je
bil brigadir Andrej Osterman. Po odkritju je sledilo v blinji okrepèevalnici prijateljsko druenje z obèani in gosti iz drugih severnoprimorskih veteranskih zdruenj.
Zapisal: Marijan Nanut

obèinski svetnik (Neodvisni)

Dom za stareje:
zamujena prilonost
V obèinskem svetu Obèine Kanal ob Soèi sem deloval e v
prvem mandatu, ko smo obèino tudi ustanovili. Drugiè sem
kandidiral leta 2006 na listi SLS,
izvoljen pa sem bil s preferenènimi glasovi kor predstavnik
kanalskega volinega obmoèja.
To dejstvo, da so se volici odloèili zame in ne za stranko je
botrovalo tudi vsem mojim poznejim odloèitvam.
Moja elja, da oblikujemo moèno in trdno koalicijo, ki bo obèino popeljala do resnièno uspenih investicijskih programov,
se e na samem zaèetku mandata ni uresnièila. Odloèitve so
se sprejemale (in temu posledièno so se delila tudi sredstva) po
naèelu vsakemu malo, pa bomo vsi zadovoljni. To sem upanu
in mojemu prijatelju Andreju Maffiju tudi oèital in poskual dopovedati, da to za obèino Kanal ob Soèi dolgoroèno in strateko
pomeni samo preveliko razprenost sredstev in ne-razvojno naravnanost obèine, ki smo jo postavili v stranki kot volilni program.
Zato sva se z upanom v letu 2007 politièno razla in pot sem
nadaljeval kot samostojni svetnik. Od tedaj naprej sem glasoval
le po svoji vesti in vse moje odloèitve so bile usmerjene k tistim
volilcem, od katerih sem dobil glas in mandat. Od leta 2008 je
bilo moje delovanje v obèini okrnjeno. Najprej sem odel v Ljubljanu, nato pa sem v zaèetku leta 2009 zaradi slubenih potreb
odel v Sofijo, v Bolgarijo. Vendar sem po svojih zmonostih bil
navzoè pri vseh pomembnih sejah obèinskega sveta.
Èeprav prevelika razprenost sredstev ni omogoèala dokonèanja
veèjih projektov, smo se v obèini vseeno lotili nekaterih pomembnih nalob in nekatere manje tudi dokonèali. Rad pa bi opozoril
na tisto, pri èemer, al, nismo uspeli.
Prvi neuspeh, ki ga tejem za velik neuspeh obèinske uprave je,
da je zamudila veliko prilonost, ki se verjetno e veliko let ne
bo ponovila. To je zaèetek investicije v dom za stareje obèane
v Kanalu. Èeprav je bila zagnanost posameznikov, da se ta,
za ljudi tako pomemben objekt, zaène in po monosti tudi konèa
v teh tirih letih, velika, so bili interesi posameznikov razlièni.
Mislim, da je obèina zamudila zares enkratno prilonost. V zaostrenih gospodarskih razmerah ne bo veè mogoèe zgraditi tako
kakovostnega objekta, kot je bil predviden v idejnem naèrtu.
Tako bodo (bomo) obèani na pozno jesen ivljenja e vedno iskali svoj novi dom v Novi Gorici, Podbrdu, Gradièu, Gorikih
brdih ali pa e kje bolj daleè. koda, res koda.
Drug prepotreben objekt je dvorana za kulturne prireditve.
Kanal, kot sredièe dogajanja v srednji Soki dolini in kot kraj
z bogato kulturno tradicijo ima veliko dvoranic, sobic in soban,
kjer se odvijajo dogodki, obèina ima osrednji obèinski kulturni
dom v Desklah, nimamo pa dvorane, ki bi z okoli 150 sedei zadoèala za veèino prireditev v kraju. Zato je bilo moje glavno
prizadevanje, da se zgradi ali obnovi nek objekt, ki bi ustrezal
tem zahtevam. Po izradnji nove portne v Kanalu se je pokazala
izredna prilonost, da se stara telovadnica preuredi v veènamenski
prostor, ki bi prvenstveno ustrezal kulturnim prireditvam, pokrival
pa bi tudi potrebe ole in raznih interesnih skupin v Kanalu. al
je tudi tu obèinska uprava prepoèasi pripravljala zadeve in smo
v tem mandatu uspeli zakljuèiti samo prvo fazo obnove telovadnice, ki zadoèa potrebam olske telovadbe oziroma rekreacije
naih malèkov. Ostale faze bodo, na alost, ostale za dokonèanje
novoizvoljenemu obèinskemu svetu in upanu.

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Radovan Punar,
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Marko Ivan Rupnik,
pater umetnik

Samo ljubezen lahko
spremeni zlo v dobro
Pater Marko Ivan Rupnik je doma iz Zadloga pri Èrnem Vrhu, dokonèal
je tudij filozofije v Ljubljani, nato pa tudiral v Rimu slikarstvo in pozneje teologijo. V Rimu e vedno ivi in ustvarja, od leta 1995 vodi Atelje duhovne umetnosti Centra Aletti. Pod njegovim vodstvom je center
ustvaril vrsto mozaikov po celi Evropi, pa tudi drugod po svetu. Njegove
umetnine, kot so mozaik Odreenikova mati v vatikanski kapeli, mozaik na petstotih kvadratnih metrih v Fatimi, pa velièasten mozaik v Lurdu in tako naprej, so zagotovo umetnine, ki jih noben slovenski umetnik
e ni ustvaril za tako tevilo obiskovalcev.
Sprauje: Irena Hoèevar Kriniè
Sliki: Ivan Kriniè

ra biti urejeno. Vi boste pred podobo na kolenih jokali, mi bomo
pa po diskotekah pili. To ne gre.
V Kanalu ste izdelali motiv
vstalega Kristusa. Od kod ta
ideja? Kako lahko razumemo
njegovo trpeèo podobo?
Gospod upnik me je zaprosil za
vstalega Kristusa. Zaradi obolenj,
raka, vseh teh bolezni. Mislim,
da je to dalo nek trpeèi peèat tej
dolini in ta ideja g. upnika se
mi je zdela zelo dobra  se pravi
pokazati vstajenje. Dra je podobna, kot sem jo naredil. Kristus

Kapelo v kanalskem upnièu,
ki jo je zasnovala univ. dipl.
arh. Elza Paviè iz Kala nad
Kanalom in 12. februarja
2010 blagoslovil koprski pomoni kof dr. Jurij Bizjak, od
konca maja dopolnjuje èudoviti mozaik, delo patra Marka
Ivana Rupnika. Po vsem svetu
znani umetnik si je vzel èas
tudi za pogovor za na èasopis, v katerem nam je pojasnil
predvsem, kaj je elel z likom
vstalega Kristusa povedati naemu kraju in vsem, ki v kapeli
ièejo notranji mir.

Gospod Rupnik, poznamo vas
zlasti kot ustvarjalca mozaikov,
nad katerimi so vsi prevzeti,
po svojem poslanstvu pa ste
duhovnik in likovni umetnik?
Kaj vas navdihuje, v èem je èar
ustvarjanja?
Po slikarski akademiji sem el v
snovno slikarstvo, zanimala me
je snov. Priel sem do spoznanja,
da ni najvaneje, da jaz nekaj
naredim, doseem, se uveljavim.
Nekega dne sem vse te moje darove, s èopièi, barvami in paletami izroèil gospodu. Potem sem
doivel ravno to, kar Cerkev uèi.
Ko se ti osvobodi, doivi, da
te Bog poklièe. Prej si ti nekaj
hotel, potem si pa poklican. Kot
Mojzes, ki je hotel osvoboditi
svoj narod, da se je el tepst z
Egipèani in je tam nekoga ubil.
Pa ni lo. Moral je iti v puèavo.
Mene je potem poklical sam pape in rekel: Delaj, naredi. In
tako se je zaèelo. To doivljam
zdaj drugaèe, ker vem, da Cerkev
ni moja. Po Cerkvi deluje boji
duh.
Kako pa mozaik nastaja? Kaj
se vam zdi pri vaem delu
pomembno?
Nastajanje mozaika? Imam izdelano vizijo, ko vidim stvari. Bog
mi je dal dar videnja. To ni pojmovno, v moji viziji je v podobah
in barvah. Nikoli ne izdelam tega
kot projekt na listu. Potem se mi
zdi, da se stvar rodi utrujena. Jaz
sliko vidim, potem pa s sodelavci
ustvarjamo. Ustvarjalnost je vedno individualna. Karkoli pametnega naredi, pa mora biti iz ljubezni. Meni je pri moji ekipi pomembno, da se imamo radi. Smo
iz razliènih narodov, iz razliènih
cerkva  pravoslavna, grka, katolika in rimska. To je najveèji
ustvarjalni naboj - obèestvo ljudi.
Mozaik je zborovska umetnost.
Biti mora zborovodja in dobri
pevci. ivljenje cele ekipe pa mo-

Pater Rupnik pred mozaikom vstalega Kristusa

se (s)poznamo

pokae rano na prsih, kjer je bil
preboden s sulico, in rano na roki. Èe je Bog Oèe v moèi Sv. duha
obudil Kristusa od mrtvih, bi mu
zagotovo lahko tudi zacelil rane.
Èe mu jih je pustil, je to odreenjsko teoloko sporoèilo za nas.
Kristus je po vstajenju bil prepoznan samo preko ran in preko
glasu, po podobi ga nihèe ni prepoznal. Ko je umrl, je bilo njegovo telo prepuèeno sinovski oèetovski ljubezni in v njegovem telesu ni bilo niti enega drugega
atoma kot samo ljubezen.
Najbolj to prièujejo eblji, krianje samo. To je znamenje njegove
popolne ljubezni. On se je nam
izroèil v roke in mi smo ga pribili
na kri. Mi se Boga bojimo, o
njem slabo mislimo, medtem ko
je Bog sam sebe zaupal in nam
dal to v roke. Karkoli je zajeto v
ljubezen, je iztrgano iz smrti in
shranjeno za vstajenje. Sv. Pavel
pravi, da vse mine, samo ljubezen ne mine. Boja ljubezen je
neunièljiva. Kristus je umrl samo
za toliko èasa, da je njegovo telo
posrkalo smrt, ampak v njegovem telesu ni bilo prostora za
greh, smrt, oèetova ljubezen je
pregala smrt v njegovem telesu
in jo iznièila. Te rane prièujejo,
da je on popolnoma preet z ljubeznijo. Zato so tudi rane ostale
na vstalem Kristusu. Rane prièujejo, da ljubezen, tudi èe jo nekdo
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potepta, unièi, zanemari, vstane
in gre naprej.
V èem pa je podoba Kristusa
lahko e posebej blizu ljudem
iz nae doline?
Ljudje so li delat. A zakaj so li
delat? Ker so nekoga ljubili, ker
so morali poskrbeti za ivljenje.
Mo je el delat, ker je eno ljubil,
ker je otroka ljubil, ker je ljubil
ta kraj, te gozdove, ta prostor,
to Soèo. Èeprav je ta prostor zaznamovan s tem strupom, s to
kodljivo snovjo, mislim, da je
ljubezen moèneja kot ta strup.
Kljub temu pa se ljudje èutijo
prevarane. Èutijo, da so rtve,
na raèun njihovega zdravja so
morda nekateri bogateli?
Azbest dolgo ni smel biti
problematièen, èeprav se je e
vedelo za njegovo kodljivost?
Ljubezen ni neumnost, ljubezen
je modrost. Treba se je boriti, da
se te stvari uredijo. Ampak ljubezen je edina stvar, ki je sposobna
zlo spremeniti v dobro. Ko se je
na Kristusa zgrnilo zlo, je sam
rekel: Meni ivljenja ne boste
vzeli. Z uporom, nasiljem ne
bomo naredili nièesar. Ljubezen
je tista, ki lahko zlo spremeni v
dobro. Kristus je zlo spremenil v
dobro. Kristus je tisti, ki spremeni
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na greh v svetost. Nekaj, kar je
temnega, muènega in tekega,
postane belo kot sneg. Zato se
mi zdijo tako vane te rane.
Podoba Kristusa je na vaih
mozaikih vedno resna. Ima
tudi to posebno sporoèilo?
Kristus mora biti resen.
Predstavljajte si, da pridete v neko kapelo, kjer je Kristus nasmejan, vam pa je mama umrla. Mo
je zbolel in vi vidite Kristusa, ki
se smeje. Rekli boste: Lahko se
smeje, ampak meni je mo zbolel. Te resnobe ni preprosto
upodobiti, ker ima obraz dva
dela. Mi tudiramo, da je ravnovesje. Resnoba, boleèina, krivice
so stvari, v katerih se ljudje vedno
znajdemo. Bog nas tam poièe.
Potem boste to Kristusovo oblièje
gledali in boste vsak dan èutili,
da je njegovo oblièje vedno bolj
moèno, bolj vzravnano, vzvieno.
Kristus vas je sreèal, ko vam je
bilo hudo, zdaj pa vas vzdiguje.
Enako kot rana. Rana je rana,
ampak prièuje, da greh, hudobija
in zlo, ki so rano povzroèili, niso
zadnja beseda zgodovine. Ne
moremo zatajiti nae vere, ki trdi, da je to, kar tukaj ivimo, samo seme, ki bo zraslo. Tudi èe
so ljudje tu doiveli krivico, imamo mi verni in vsi ljudje dobre
volje monost, da to rtev obrne-

mo v dobro. rtev je nastala zaradi ljubezni. S tem stopimo e v
veènost. Hkrati pa je treba ukrepati, da se prostor ozdravi, èeprav dokonèno zemlje ne moremo
ozdraviti, ker je zaznamovana s
smrtjo in grehom. Edina reitev
je Kristus, ki se je iz èiste ljubezni
nam dal v roke. Sprejel je to zlo.
Zdaj prihaja nazaj tudi v to dolino. Prst Kristusa na nogi se dotakne tal v kapeli. To je star simbolièen naèin, ki kae, da je ta oseba stopila v ta prostor. Stopa po
prodnikih iz Soèe. Pokae, vae
rane so kot moje rane. Videli boste, da rana ni samo krvava, am
pak tudi zlata.
Na mozaiku je veliko zlate
barve. Ali lahko naim bralcem
pojasnite simbolièen pomen
barv?
Kapelica je majhna, zato sem se
odloèil za zlato. Vse bo zasijalo
v zlatu. Dal sem pokonci prodnike, kar pokae, da je tudi Posoèje
presijano s to bojo velikonoèno
svetlobo. Nad tabernakelj in pod
njim pa se spusti en zelo dragocen kamen  rdeè in rumen, ki
pokae, da je vsa zemlja delena
tega dogodka. Èlovek je od nekdaj sposoben sprejemati to zemljo z ljubeznijo. S tem odreuje
tudi zemljo, sicer jo uporabljamo
samo za egoizem. Èe z egoizmom uporablja snov, grei tudi
nad zemljo.
Zanimiva je tudi oblika
tabernaklja in podoba na njej?
Z upnikom sva se odloèila, da
porinemo tabernakelj popolnoma noter, ker je stena upognjena, in zato sem ga obrnil okrog.
Odpira se proti Kristusu, odpre
se ravno na njegovo roko. Kakor
bi ga Kristus odprl in pokazal na
svoje rane. Miniatura na medeninasti ploèi je naslikano oznanjenje. Lik na vratih tabernaklja èloveku pomaga, da se zave, da ne
gre samo za kruh, ampak za to,
kdo je ta kruh. Beseda je meso
postala. Marija plete, v rokah
ima rdeèo nitko, plete, tke boji
besedi meso. Meso na bojo besedo. To je fantastièno. ena, ki
da svoje meso in kri in tke v svojem telesu boje telo.
Hvala za umetnino, ki zasije v
kapeli in hvala tudi za vae
besede, ki nam bodo pomagale
razumeti podobo Kristusa, ki jo
vsak, ki se pred njo ustavi, zaèuti.
Prevzame ga trpeèa podoba, a
pokonèna in vzravnana dra
Kristusa. Je to tudi naa dra?

Pater Rupnik (spredaj v sredini) s kanalskim upnikom R. Uajem (desno) in s sodelavci centra Aletti
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Siriusova lestvica Obèina presekov

Pri èlovekem dejavniku gor, pri
gospodarskem dol
V Akademiji Sirius (deluje v okviru podjetja Sirius.si d.o.o.) spremljamo
za vseh 210 slovenskih obèin podatke, ki jih oblikujemo v kazalnike
od leta 2007. V prvem letu smo objavili lestvico Razvojnega potenciala,
v letonjem letu pa smo pripravili lestvico Obèina presekov, ki temelji
na primerjavi let 2008 in 2009 (primerjali smo zasedena mesta analiziranih let, ki so rezultat razvrèanja podatkov oz. kazalnikov in kot preseek smo opredelili najveèje preskoke na lestvici navzgor).
Pie: Nataa Matjaiè
Za lestvico smo izbrali kazalnike,
ki nam dajo nek celovit pregled
po obèinah, kot so gospodarski
dejavnik (ki ga sestavljajo samozaposlene osebe, tevilo kmetovalcev
- negativna korelacija, nestanovanjski objekti - izdana gradbena dovoljenja, tevilo dokonèanih stanovanj na kvadratni meter, tevilo
zaposlenih, bruto prihodki podjetij,
dohodnina), èloveki dejavnik (ki
ga sestavljajo naravni prirastek,
tevilo sklenjenih zakonskih zvez,
razmerje med poroko in loèitvijo,
tevilo otrok v vrtcu, tevilo otrok
v osnovni oli, tevilo dijakov, tevilo tudentov in diplomanti terciarnega izobraevanja) in ekonomiènost delovanja obèinske uprave
(slednjega pripravlja Fakulteta za
upravo, Univerze v Ljubljani), ki
skupaj sestavljajo index (setevek
vseh kazalnikov).
Pri izbranih kazalnikih, se prav tako
zavedamo, da ima obèina ponekod

posreden in ponekod neposreden
vpliv. Tako je dobra uvrstitev pri
doloèenih kazalnikih in posledièno
na lestvici loèila uspene obèine
od ostalih, ki nimajo dobre in trajnostno naravnane strategije.
Sama lestvica je namenjena tako
rekoè vsakomur. Obèani in investitorji z njo pridobijo podatke, kakne so usmeritve obèine ter kakni
so njeni potenciali. Obèina pa z
njo pridobi objektivni pogled nad
celoto, s pomoèjo katere lahko
preverja ali se razvija v skladu z
zastavljeno strategijo ter kako se
razvija v primerjavi z ostalimi obèinami.
Obèina Kanal ob Soèi je na lestvici
Obèina presekov zasedla 17. mesto (to mesto ji je zagotovil preskok
dvanajstih mest, saj je v primerjavi
z letom 2008 v 2009 zasedla 91.
mesto).
K tako dobri uvrstitvi so pripomog-

Mednarodni projekt Comenius

Kanalska ola se
odpira v svet

Pripravljenost za delo, pa tudi sreèna nakljuèja, so prinesla kanalskim
osnovnoolcem in njihovim mentorjem vrsto novih spoznanj in tudi
nepozabnih doivetij v okviru mednarodnega projekta Comenius.
Pie: Irena Hoèevar Kriniè
Foto: Arhiv O Kanal

le predvsem pozitivne spremembe
pri èlovekem dejavniku, saj je na
lestvici Obèina presekov Kanal pri
tem dejavniku zasedel zelo dobro
37. mesto (preskoèil je 26 mest,
kar mu je v letu 2009 prineslo 150.
mesto). Pri tem so imeli veliko
vlogo kazalniki, kot so razmerje
med poroko in loèitvijo (pri katerem je kanalska obèina v letu 2008
zasedala 122. mesto, v letu 2009
pa je skoèila na 47. mesto; preskok
za 75 mest ji je na lestvici presekov prinesel 50. mesto), tevilo
sklenjenih zakonskih zvez (v letu
2008 je zasedala 72. mesto, v letu
2009 pa 56. meto; preskok za 16
mest ji na lestvici presekov tako
prinese 4. mesto) in tevilo tudentov terciarnega izobraevanja (v
letu 2009 napreduje za 13 mest
in tako zasede 79. mesto, kar ji na
lestvici presekov prinese 56. mesto).
Pri ostalih kazalnikih èlovekega
dejavnika ni bilo sprememb oziroma so te bile minimalne (pa vendar
vedno v pozitivni smeri).
Pri gospodarskem dejavniku je obèina Kanal zasedla 125. mesto na
lestvici Obèina presekov. Tej uvrstitvi je botroval padec za dve mesti,
ki je obèino v letu 2009 uvrstil na
102. mesto, sicer pa ni bilo bistvenih sprememb tega dejavnika. K
padcu po lestvici je prispeval predvsem kazalnik tevilo dokonèanih

In kako se je zaèelo? Nakljuèno.
V Franciji iveèi Primorec, gospod
Polanec, je iskal preko svoje hèere
kontakt z domovino. Ravnateljica
O Milka Zimic se je na elektronsko poto odzvala in prva komunikacija je stekla. Ostali dogodki so
si kar sledili. ola se je uspela z
dobro pripravljenim osnutkom
vkljuèiti v projekt Comenius.
Zanimivo je, da so Francozi iz Bordeauxa, s katerimi so se Kanalci
na projekt skupaj pripravljali, tako
kot Kanal pobrateni z italijanskim
mestecem Soninno. Tako so povabili k sodelovanju olo iz tega kraja,
ki je na sodelovanje pristala.
Pozneje so se jim pridruili e panci iz Granade.
Tema projekta: vodooskrba

Uèenci in strokovni delavci na izletu v Rimu

Tudi tema projekta je za nae okolje aktualna, in sicer je to ekologija.
Morali so si izbrati oje podroèje.
V Kanalu imamo poleti pogosto
probleme z vodo. Potrebno je prekuhavanje, zapiranje in tako so se
odloèili, da bodo raziskali vodooskrbo.
Mali raziskovalci so pod vodstvom
mentorjev zaèeli s preuèevanjem,
in to zelo poglobljeno. Nastajale
so makete, risbe, slike, pesmi ...
Zbirali so zgodbe o vodi nekoè in
pisali o pomenu voda danes. Mladi
fotografi so po vaseh in v okolici

stanovanj na m2 (padec za 31 mest v letu 2009 ji na lestvici presekov prinese 161. mesto).
Naslednja kazalnika gospodarskega dejavnika sta se dobro razvijala:
nestanovanjski objekti - izdana
gradbena dovoljenja (obèino Kanal
je na lestvici presekov postavil na
74. mesto, saj je v letu 2009 napredovala za 20 mest in tako zasedla
159. mesto) in tevilo samozaposlenih oseb (na lestvici presekov
je obèina zasedla 79. mesto, saj je
v letu 2009 preskoèila za 3 mesta
in zasedla 121. mesto). Oba kazalnika nakazujeta, da se v obèini razvijajo pogoji za uspevanje malega
gospodarstva.
Pri kazalniku ekonomiènost delovanja obèinske uprave se obèina
Kanal ob Soèi nahaja v obeh letih
na 84. mestu, kar jo uvrèa v prvo
polovico na lestvici presekov med
vsemi obèinami.
Omenjena obèina je del primorskonotranjske regije, ki jo sestavlja 26
obèin. V letu 2008 se je kanalska
obèina v regiji uvrstila na 13. mesto, leto kasneje pa je zasedla e
12. mesto. Prva tri mesta so obe
leti nespremenjena, zasedajo jih
obèina Cerknica (1. mesto), Cerkno
(2. mesto) in Ajdovèina (3. mesto).
Obèina Kanal spada med razvite
obèine tako v regiji kot na ravni
drave, vendar e vedno vlaga v
svoj razvoj, da bi èim bolje izkoristila svoje potenciale (na kar je pokazala tudi odlièna uvrstitev na lestvici presekov). Zraven naravne in
kulturne dedièine je usmerjenost
v razvoj kljuènega pomena za njene zdajnje in prihodnje obèane
kot tudi za investitorje.
odkrili za marsikoga neznane vodne vire, korita, vodnjake. Pripravili
so tudi predstavitev v Power Pointu. Pri izbirnem predmetu turistièna vzgoja so izdelali natanèen zemljevid Obèine Kanal z vsemi turistiènimi znamenitostmi. Skratka, zbrala se je prava zakladnica fotografij
in drugih prispevkov, ki so jih javnosti predstavili tudi ob odprtju
prenovljenih prostorov na kanalski
oli.
Po vsem, kar so uèenci pokazali,
imamo v nai okolici pravo vodno
bogastvo, a ga marsikje zanemarjamo.
Obisk iz Francije
Vse to so kanalski uèenci predstavili
tudi gostom iz Francije, ki so jih
obiskali v aprilu. Francoski vrstniki
so bili vidno preseneèeni nad njihovimi doseki, èeprav so se tudi
Francozi potrudili. Kanalcem so
predstavili svoj projekt  gradnjo
nove ole kot varène hie. Goste
iz Francije so povabili tudi k pouku
in jim pokazali zanimive turistiène
toèke v Sloveniji.
Vsekakor pa je bilo najveèje doivetje za kanalske nadobudnee
gostovanje najbolj zaslunih v projektu v Italiji.
Od 12. do 16. maja je skupina dvanajstih uèencev, ki jih je bilo teko
izbrati, in sedmih strokovnih de-
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lavcev preivela v Soninnu, kjer so
se domaèini v okviru projekta ukvarjali s problematiko zbiranja odpadkov. Kanalci so bili gostje svojih
italijanskih vrstnikov in bili prisiljeni
praktièno preizkusiti svoje znanje
angleèine in italijanèine. Zanimivi
so vtisi uèencev in mentorjev o
njihovem ivljenju v mestecu juno
od Rima in o razlikah med naèini
uèenja pri nas in v tujini.
In kaj so nam povedali?
Urban Makoriè, 8. razred
ivel sem pri zelo prijazni in radodarni druini. Ko smo li drugi dan
na ogled Rima, so mi pripravili kar
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est paninov. Z mojim gostiteljem, ki mu je ime Andrea, starim
14 let, sva se pogovarjala v angleèini, èeprav je ni znal ravno dobro.
Angleèino imajo v njihovi oli samo enkrat tedensko in na splono
mislim, da je njihovo znanje slabe.
Z Martinom (Jeronèièem) sva bila
edina tudi pri pouku, a zdi se mi,
da je naa ola bolj resna. Pri njih
je vse bolj sproèeno, veliko so se
hecali. V razredu je bilo samo
12 uèencev. Spoznal pa sem, da
je dobro znati jezike.
Anika Boiè, 6. razred
V Soninno sem la tudi zato, ker
sem v aprilu gostila dve deklici iz

Francije. Najlepe mi je bilo, ko
smo si ogledali Rim. ivela sem pri
zelo gostoljubni druini. Z deklico,
ki je bila stara 8 let, sem se teko
sporazumevala v angleèini, ker je
e ni znala. Mama je bila doma,
kar je pri njih zelo pogosto. ivijo
veliko bolj umirjeno kot pri nas.
Zdi se mi, da imajo za druino veliko veè èasa. Tudi proslava, ki so
nam jo pripravili, je bila zelo sproèena. Ni bilo posebnega reda in
priprav. Pri nas je drugaèe.
Nives Volk, vodja projekta
Comenius na O Kanal
Otroci, ki smo jih peljali v Soninno, so zelo vodljivi in z njimi nis-

mo imeli nobenih teav.
Bila sem v Franciji, paniji in Italiji
in sem lahko primerjala naèine pouèevanja. Francozi veliko potujejo, ne poznajo pa raznih naravoslovnih dnevov. Zelo se jim je zdel
zanimiv nivojski pouk, ki ga izvajamo na nai oli. V Soninnu se uèijo
dva tuja jezika, vendar na nijem
nivoju. V paniji je znanje jezikov
na visoki ravni. Nekateri predmeti
imajo na oli, s katero smo sodelovali, za uèni jezik tuji jezik, na primer matematiko se uèijo v angleèini, zgodovino v francoèini ...
Mislim pa, da je naa ola dobra
in v primerjavi z drugimi dobro
opremljena.

Bojana Kompare, naèelnica Upravne enote Nova Gorica

Pred dopustom poglejmo veljavnost osebnih
dokumentov

Foto: Osebni arhiv

V èlanku Krajevni urad pred zaprtjem? Hitreje do listin, a uporaba
epa, ki je bil objavljen v letonji prvi tevilki Mosta, je bilo pomotoma
objavljeno napaèno ime odgovorne osebe za to, da smo v Obèini Kanal
ob Soèi ohranili krajevna urada. Z upani obèin, ki jih pokriva Upravna
enota Nova Gorica, se je dogovarjala za ohranitev krajevnih uradov
Bojana Kompare, naèelnica Upravne enote Nova Gorica, in ne mag.
Tanja Kralj, vodja Oddelka za upravne notranje zadeve, kot je bilo
pomotoma objavljeno. Za napako se opravièujemo.
Gospo naèelnico smo vpraali za nekaj pojasnil o delu in pristojnostih
Upravne enote Nova Gorica.
Sprauje: Irena Hoèevar Kriniè
plaèilo najemnine, komunalnih
storitev in elektrike na KU Kanal
in Kal nad Kanalom krije Obèina
Kanal ob Soèi. Ostali stroki so
stroki upravne enote.
Kaken pa je va stik z Obèino
Kanal ob Soèi in drugimi
obèinami?
Upravna enota Nova Gorica pokriva est obèin. Enkrat letno na koordinacijski sosvet naèelnice povabim upane in direktorje javnih
zavodov, kjer obravnavamo vpraanja v zvezi z organizacijo, uèinkovitostjo in kakovostjo dela dravne
uprave na obmoèju upravne enote
z namenom zagotoviti èim bolj usklajeno delovanje javne uprave na
teh obmoèjih. S taknim usklajevanjem urejamo organizacijska, prosB. Kompare, naèelnica UE torska in materialna vpraanja.
Na upravni enoti izvajate v
ivimo v èasu, ko je potrebno
vedno bolj varèevati in velikokrat zadnjih letih tudi ankete, s
katerimi ugotavljate kakovost
so zato prizadeti prebivalci z
obrobja. Zakaj ste si prizadevali, poslovanja organov. Kakne so
vae ugotovitve?
da se v Kanalu in Kalu nad
Da, meseèno spremljamo zadovoljKanalom ohranita krajevna
stvo naih uporabnikov.
urada?
Na Upravni enoti Nova Gorica sem Anketiranci so delo obeh krajevnih
si skupaj s sodelavci postavila cilje uradov v Obèini Kanal ob Soèi zelo
delati uèinkovito, strokovno in za- pohvalili. Vsi so z najvijo oceno
konito. Za doseganje teh ciljev je ocenili kakovost dela uslubenca,
pomembno izobraevanje zapos- njegov odnos do strank in hitrost
lenih, zadovoljstvo zaposlenih in opravljenega dela, nekaj pripomb
njihova motivacija pri delu, kot tu- je bilo le na urejenost in dostopdi zadovoljstvo strank z naimi sto- nost UE.
ritvami. Nae storitve elimo pribli- Nai obèani lahko marsikatero
ati strankam, kjer je to le mogoèe, storitev opravijo kar v domaèem
zato kljub recesiji ostajata krajevna kraju. Katerih storitev pa se
urada odprta. S pogajanji in dob- najpogosteje posluujejo na
rim sodelovanjem smo se uspeli sedeu Upravne enote v Novi
dogovoriti, da del strokov in sicer Gorici?

Na sedeu upravne enote imamo
Oddelek za upravne notranje zadeve, Oddelek za obèo upravo, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo
in Oddelek za okolje in prostor ter
Slubo za skupne zadeve. Na krajenem uradu v Kanalu in Kalu nad
Kanalom krajani ne morejo pridobiti gradbenega dovoljenja, urediti
statusov vojnih veteranov in rtev
vojnega nasilja, voznikega dovoljenja, prometnega dovoljenja, ... .
Vabim vas, da si podrobneje informacije preberete na nai spletni
strani .
V prikazu reenih zadev na
krajevnih uradih v Kanalu in Kalu

nad Kanalom je razvidno, da je
tevilo le-teh v primerjavi z
letom 2007 upadlo. Kaj
prièakujete v prihodnje?
Bliajo se poèitnice. Pogosto se
zgodi, da ne preverimo veljavnosti
osebnih dokumentov in imamo
zato teave. V letonjem in prihodjem letu prièakujemo veèje tevilo
vlog za izdajo osebnih izkaznic in
potnih listov, ker bo veèjemu tevilu obèanov veljavnost listin potekla.
Vse obèane kanalske obèine vabim,
da vlagate vloge za osebne dokumente na vaih dveh krajevnih
uradih.

Graf t. 1:
tevilo reenih upravnih in drugih zadev v letu 2007, 2008 in 2009 na
KU Kanal

V treh letih smo na Krajevnem uradu Kal nad Kanalom opravili naslednje
tevilo upravnih postopkov:
Graf t. 2:
tevilo reenih upravnih in drugih zadev v letu 2007, 2008 in 2009 na
KU Kal nad Kanalom
Vir: Poroèilo o delu krajevnih uradov, ki ga je pripravila vodja Referata
za osebna stanja in promet Lidija Brulc Leban
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Novi obèinski prostorski naèrt (OPN)

Foto: Bruno Bizjak

Prilonost za razvoj in skrbneje
ravnanje s prostorom

Za kakovostno in razvojno rabo prostora

Obèina Kanal ob Soèi letos nadaljuje z izdelavo obèinskega prostorskega naèrta(OPN), s katerim so zaèeli konec leta 2008. Dokument
bo po vsebini nadomestil obstojeèi
prostorski plan in doloèil nova merila ter pogoje za graditev objektov
in druge posege v prostor.
Prostorski planski akt se pripravlja
v skladu z Zakonom o prostorskem
naèrtovanju ter s tevilnimi podzakonskimi predpisi. Ti moèno zaostrujejo monosti spreminjanja namenske rabe prostora in pogoje
za posege v prostor. Vse obèine
so torej dolne pripraviti OPN kot
svoj temeljni dolgoroèni in srednjeroèni razvojni dokument, s katerim
bodo postavljeni trdni okviri varovanja in rabe prostora.
Strokovne podlage in danosti
Priprava OPN temelji na prikazu
stanja prostora in strokovnih podlagah, med katerimi so najpomembneje analiza stanja in teenj v
prostoru, analiza razvojnih monosti za posamezne dejavnosti in tudije ranljivosti prostora. V postopku priprave OPN je tako obèinam
naloeno posebej skrbno ravnanje
s prostorom in v tem smislu temeljita presoja racionalnosti in uèinkovitosti dosedanje rabe in preteklega dogajanja z vidika zagotavljanja
varstva naravnih virov, kulturne
dedièine, kakovostnih pogojev za
bivanje ter gospodarski in socialni
razvoj.

Pri tem velja posebej izpostaviti
dejstvo, da je izdelava dobrih strokovnih podlag, zlasti pa prostorskih analiz za OPN Obèine Kanal ob
Soèi, posebej pomembna in zahtevna naloga, predvsem zaradi posebnosti razprene poselitve, izjemne kakovosti naravne krajine ter
hkrati ranljivosti prostora. Pri naèrtovanju prihodnjega prostorskega
razvoja je potrebno upotevati dosedanji gospodarski razvoj, ki je
moèno zaznamoval ne samo naravo, temveè tudi socialno okolje, a
hkrati ohranjati in razvijati njegovo
identiteto. Ohranjanje naravnih
znaèilnosti doline Soèe, Kanalskega
Kolovrata in Kambrekega pogorja
ter planote Zahodne Banjice ob
hkratnem ohranjanju poselitve ima
pri tem posebno vlogo.
Namembnost prostorskega
naèrta
Temeljni namen priprave akta je
izdelati pregleden, strokoven, uporaben in razvojno naravnan prostorski planski akt ter tako v obèini
zagotoviti celovito urejeno in pregledno pravno stanje prostorskih
aktov. Poleg tega naj bo temeljni
prostorski naèrt obèine naravnan
k trajnostnemu razvoju. Ob tem
je pomembno, da bo nov obèinski
prostorski naèrt dal monosti za
izboljanje bivalnih razmer ljudi,
gradnjo gospodarske javne infrastrukture in optimalen razvoj naselij v skladu z realnimi potrebami

za poselitev. Moral pa bo uveljaviti
zahteve Zakona o prostorskem naèrtovanju, ki se nanaajo na sanacijo razmer v prostoru na obmoèjih
razprene gradnje, razprene poselitve, izkorièenosti prostorskih rezerv, prenove obstojeèega stavbnega fonda in glede izpolnjevanja
pogojev za nove posege v prostor.
Opozoriti je potrebno, da zakon
terja uveljavitev strokovnih naèel
s katerimi bo na eni strani omogoèen gospodarski in socialni razvoj
ter izboljanje stanovanjskega
standarda in bivalnega okolja ljudi,
na drugi strani pa ohranjene naravne kakovosti prostora, naravni viri,
kulturna dedièina in prepoznavna
identiteta prostora, skratka trajnostno naravnan prostorski razvoj.
Hkrati je izrazito poudarjen pomen
zaustavljanja nadaljnje degradacije
prostora in njegovo nesmotrno rabo s procesi razprene gradnje in
pretiranega obsega stavbnih zemljiè.
Pomembno je tudi opozoriti na
dejstvo, da priprava OPN ni samo
obièajna sprememba plana na osnovi pobud obèanov in organizacij, temveè se na novih osnovah
celovito in natanèno opredeljuje
bodoèo namensko rabo prostora.
Ob tem pa se poleg razvojnih potreb na novo upoteva dejansko
stanje prostora in vse omejitve v
njegovi rabi.
Za poselitev obèine je znaèilna velika razprenost domaèij, zaselkov
in samostojnih hi. Zlasti tevilne
razprene gradnje na podeelju
novi prostorski predpisi oznaèujejo
kot negative pojave v prostoru.
Zanje se zato zahteva sanacija,
predvsem pa zaustavitev tega procesa. Tako v obmoèjih razprene
poselitve in ob strnjenih naseljih
v prihodnosti ne bo veè mogoèe
nadaljevati razprene gradnje.
Poselitev se zato usmerja predvsem
v obèinsko sredièe Kanal in Deskle
ter v druga vitalna naselja z dobro
razvitimi oskrbnimi in storitvenimi
dejavnostmi, komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.
Pri tem je dan poseben poudarek
izrabi obstojeèih e nezazidanih
stavbnih zemljiè, ki predstavljajo
e neizrabljeno prostorsko rezervo.
Ob upotevanju strokovnih podlag, varstvenih kriterijev, prostorskih rezerv, demografskega potenciala in razvojnih potreb je bilo v
postopku skupno obravnavanih
veè kot 700 pobud. S strani obèanov in organizacij je bilo za spremembo namembnosti rabe prostora podanih 155 pobud, preostale
pa se vsebinsko nanaajo na popravke obstojeèega plana in uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru. V obliki popravka ali uskladitve

plana bodo tako opredeljena manjkajoèa stavbna zemljièa vsem tistim evidentiranim objektom izvorne avtohtone poselitve (zgrajeni
pred letom 1967), ki jim v preteklosti ni bilo opredeljeno stavbno
zemljièe.
Del naravnega prostora obèine se
nahaja na obmoèju varovanja narave. Zato bo v postopku priprave
in sprejemanja akta potrebno na
podlagi odloèbe Ministrstva za
okolje in prostor za OPN izvesti
celovito presojo vplivov na okolje.
Sestavni del postopka je izvedba
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na naravo na varovanih obmoèjih. Podlaga za presojo
je okoljsko poroèilo, ki je prav v
tem èasu v zakljuèni fazi priprave.
V nadaljevanju postopka priprave in sprejemanja akta bo
dopolnjen osnutek OPN v
grafiènem in tekstualnem delu javno razgrnjen z vsemi
obveznimi prilogami (prikaz
stanja prostora, strokovne
podlage, smernice nosilcev
urejanja prostora, obrazloitev akta, izvleèek iz hierarhièno nadrejenega akta ) in z
urbanistiènima naèrtoma za
centralni naselji Deskle in Kanal. Hkrati bo predstavljeno
okoljsko poroèilo. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30
dni, dokumenti bodo javnosti
na ogled na sedeu obèine
in objavljeni na obèinskih
spletnih straneh. Takrat bodo
obèani, gospodarske in drubene organizacije imeli monost podati svoje pripombe,
mnenja in predloge glede
predvidenih reitev v OPN.
Pripombe bo mogoèe podati
pisno v knjigo pripomb, na
posebej pripravljenih obrazcih v elektronski in tiskani
obliki in ustno na javni obravnavi. Javna razgrnitev bo trajala predvidoma od 15. 04.
do 15. 05. 2010 z monostjo
podaljanja. Na osnovi sprejetih staliè do pripomb bo pripravljen predlog akta, ki ga
bo potrebno ponovno posredovati vsem nosilcem urejanja prostora v pridobitev pozitivnih mnenj. ele na usklajen
predlog ob predhodni pridobitvi mnenj in potrditvi akta
s strani MOP ter opravljeni
celostni presoji vplivov na
okolje, bo akt posredovan v
dokonèen sprejem obèinskemu svetu.
Struktura,naèrtovanje v gradbenitvu in urejanju prostora,
trenje Mirna Peè d.o.o.
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Razgledi iz Kala nad Kanalom

Èièenje, kresovanje,
izleti in e kaj

Foto: Bruno Bizjak

KAL NAD KANALOM  Tudi za ta kraj je bila akcija Oèistimo Slovenijo
v enem dnevu dobrodola. Nae Turistièno drutvo in Krajevna skupnost e veè let zaporedoma z roko v roki eno od aprilskih sobot namenita èièenju okolja. Toda odziv krajanov na letonjo akcijo je presegel
vsa prièakovanja.
Pie: Alenka Hvala

e teden dni pred samim dogodkom sta dva naa krajana poskrbela za temeljito èièenje obmoèja
od Krievega brega proti Banjicam. Na delovno soboto pa se
je zbralo priblino 80 èistilcev, na
pomoè so priskoèili tudi nekateri
èlani Konjenikega kluba Korada.
Uradni del akcije se je sicer po
protokolu konèal okoli dveh popoldne, vendar pri nas èièenja in
urejanja okolja takrat e ni bilo konec. V popoldanskem èasu se je
namreè naa mladina pridruila
krajanom zaselka Vrhavè in skupaj
so opravili prvo èièenje terena,
na katerem se bo v zaèetku avgusta odvijal rock festival Bukafest
2010. e ob tej prilonosti elimo
povabiti vse mlade po letih in srcu,
da se prireditve udeleite!
Jurjev pohod
Tudi pohodnikov na jurjevo nedeljo, ko smo se tradicionalno odpravili na Laèek, je bilo najveè doslej.
Letos smo pohod prestavili s sobote dopoldne na nedeljo popoldne
in izkazalo se je, da je bil predlog
predsednika KS in nekaterih èlanov
TD pravi. Tudi v prihodnje bo nedelja tisti dan, ko se bomo podali
na to pot.
ogobrcarsko kresovanje
Kresovanje se pri nas izmenjuje
vsako leto v drugem zaselku, saj
jih imamo kar nekaj. Ker je bila letos peta obletnica, odkar je prvomajski kres prviè organizirano zagorel pri Pertovtih, smo jo lepo
proslavili. Poèaèeni smo bili, da

se je naega druenja udeleil tudi
gospod upan. tevilni kresovalci
so se okrepèali z joto, skuhano po
skrivnem receptu naih deurnih
kuharic. Za ples na nekoliko valovItem travniku je zaigral hini ansambel, nekaj domaèih harmonikarjev se je tudi odzvalo vabilu in
iz svojih intrumentov izvabilo prijetne zvoke.
Ko se je kres dodobra razgorel in
e zaèel pojemati, se je na prizorièu odigrala e prava nogometna
tekma z glavnim in stranskim sodnikom. Zaradi teme in pozne ure
enska in moka ekipa nista imeli
ravno dobrega pregleda nad terenom, padel je rdeèi karton, rezultat
pa je bil neodloèen. V poèastitev
prvega maja je nebo nad Pertovti
osvetlil tudi manji ognjemet.
Zasluen izlet
Prvo polletje smo v Kalu, vsaj kar
se uresnièitve zastavljenega programa tièe, izdelali z odliènim. Zato
smo si zadnjo soboto v maju privoèili izlet na Dolenjsko in v Belo
krajino. Malo smo se sprehajali, si
ogledali, kako se na star naèin iz
zrnja primelje moko, malo degustirali in splavarili ter dan zaokroili ob jedeh iz krune peèi.
V drugem polletju nas èaka e nekaj ambiciozno zastavljenih akcij.
Ker pa v Kalu nismo kar tako, jih
bomo s skupnimi moèmi izpeljali.
O tem in morda e o èem pa v kateri od prihodnjih tevilk Mosta.

Oèistimo Slovenijo v KS Deskle

ANHOVO  Sobota, 17. april. Lep sonèen dan je vstal nad naim delom
Soke doline, ko smo se podali v vseslovensko akcijo Oèistimo Slovenijo. Naa delovna ekipa Anhovo se je res potrudila in nalogo dobro
opravila.
Pie: Boo Lovièek
Nabrali smo veliko odpadnega materiala od mostu v Desklah na desnem bregu Soèe do podjetja Tera,
od glavne ceste do Soèe. Teji del
naloge je bil pobirati bele sneinke,
ki so krasile breino reke. Toda ekipa je to strokovno obdelala, saj
smo imeli za prevoz tudi kultivator
 Bavda s.p. in traktor prevoz
Bensa d.o.o., ki smo ju uporabili
za vleko materiala iz Soèe.
Strokovno smo opravili tudi pobiranje azbestnih odpadkov, kot tudi
ploèevine in drugih veèjih odpadkov.
Zahvala gre celotni ekipi, ki je sodelovala v tej akciji in po svojih najboljih moèeh prispevala k èisteji
Soèi.
V zadnjem èasu namreè opaamo,
da cesta proti naselju Anhovo postaja sprehajalna pot, nekaken korzo za prebivalce z obeh strani Soèe,

Foto: B. Lovièek

Pobirali bele sneinke in azbest
kar je zelo spodbudno. Zato ne bi
bilo lepo, da je ta del sprehajalne
poti zamazan in odraa nemoralnost v oèeh sprehajalcev. Zato si
mora vsaka zrela osebnost prizadevati k lepi in urejeni naravi v njenem bivalnem okolju.
Zato smo v delovni ekipi Anhovo
dali tudi pobudo, da ob tej lepi
sprehajalni poti oèistimo robido
in omogoèimo lepi pogled na reko Soèo.
Zapis naj konèam v pesnikem navdihu:
Ni dovolj besed in strasti,
le moèi, da se nekaj naredi.
To je del nas vseh,
da postorimo to, kar je v naih
moèeh.
Za lepoto, ki nam sije ta dan,
naj bo Slovenija èista vsak dan.

Z delovnim nasmehom v èisteji vsakdan
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Razgledi iz Levpe

Od kresovanja do poroènih
zvonov
Letonja pomlad se je v Levpi zaèela z ozirom na vreme dokaj pozno,
tako da lahko reèem, da jo je kar nekako prehitelo poletje s svojimi visokimi temperaturami in ivahnim vzdujem. Kljub vsemu pa zgleda,
da bo tudi poletje oziroma poletno vreme letos ivahno - èe ne drugaèe
pa z izmenjevanjem denih kapelj in vroèih sonènih arkov.
Pie in slike: Mojca Perkon, KT drutvo Levpa
Poletno vroèino nam je za pokuino ponudilo e skupno kresovanje
1. maja, kjer smo zbrani, morda
tudi ob svojih lastnih kresovih, veselo kramljali in zadovoljno opazovali igrive plamene. Ravno plameni
pa so v vsakem od nas takrat zagali slabe spomine in prigali novo
upanje  tudi upanje na letonje
pestreje in hkrati mirneje dogajanje v portno-kulturno-turistiènem (KT) drutvu, ki je zakljuèilo
nekajletno naporno delo z graditvijo veènamenskega objekta.
Upanje naih èlanov je bilo v treh
stavkih povzeto in oèem dostopno
v portnem parku Levpa, v soboto
22. maja. Preden smo se poletno
obleèeni podali po tistih stezicah,
ki so vèasih bile  po stezicah, katere prièakujejo prav vse in jim nu-

Tu so tiste solzice!

dijo zanimivo popotovanje  smo
lahko prebrali: Naj bo vsak korak
varen! Naj bo vsak vzpon uspeen!
Naj bo vsako druenje veselo!
Vreme nam je bilo na ta dan, na
dan pohoda Kje so tiste stezice,
naklonjeno  razveselili smo se celo nekaj manjih osveilnih kapljic,
prav tako je prijal hlad na nekaterih
delih stezic med gosteje rastoèimi
drevesi.
Pohodniki smo hodili po manjih
gruèah, v parih, posamezno, vsi
pa smo se na poti veselo pozdravljali in ogovarjali. Bili smo eno, tako kakor so si bili blizu ljudje nekoè. Verjetno je prav zaradi omenjenega na tradicionalnem pohodu
KT drutva Levpa vsakoleto govora o nostalgiji za preteklimi èasi.
Pogovori so bili tako usmerjeni v
preteklost, obarvani s alami in
smehom ter v lepo prihodnost, ki
si jo z upajoèim srcem prav vsakdo
eli. Tako tudi èlani KT drutva v
Levpi, katerih skupna elja je, da
bi bilo druenj in veselih dogodkov, kakrni so v toplejih, sonènih
dneh, vsaj nekaj tudi v deevnih
in mrzlejih dneh v veènamenskem
objetku.
Pohod Kje so tiste stezice je imel
tako obièajne kot povsem nove
stvari. Pohodniki naj bi se na pohod tradicionalno odpravili iz
portnega parka Levpa ob 9. uri,
vendar se je tako kot lansko leto
na pohod veèina odpravila kar
pred startom. Novost na pohodu
sta bili dve veèji postojanki in sicer

V prijetnem hladu na razgibanih poteh

Z dobro voljo in druno po vseh stezicah

na Hojeh in v Senikem bregu.
Tretja postojanka in zasluen poèitek za vse, tako za tiste, ki so se
podali na 9,5 kilometrsko kot za
udeleence 21 kilometrskega pohoda, je bila na igrièu z joto in
klobaso, kjer se je pohod tudi konèal. Do veèera, ko je eljnim plesa
in zabave ugodil ansambel N'eks,
se je tam kar nekaj dogajalo  v
portnem parku Levpa v sonènih
dneh ni nikoli dolgèas.
Konec maja, ko se v Levpi e
pripravlja na prvo zgodnjo konjo
in je v zraku moè ujeti vonj razliènih
dreves in cvetic, je v portnem
parku Levpa potekal zakljuèek nogometnega turnirja oziroma z besedami mladih Majske lige, ki
poteka tiri nedelje v mesecu maju
e esto leto zapored. Organizator
letonjega tekmovanja je bila ekipa

iz Levpe, sodelovali sta e dve ekipi
iz Kanalskega Loma, ekipa iz Liga
in letonji zmagovalci iz Roèinja.
Maj in junij sta nekaj posebnega.
Kraj je bil namreè po dolgem èasu
deleen tudi dveh najlepih dogodkov, ki jih ivljenje lahko ponuja:
v Levpi so dvakrat doneli poroèni
zvonovi. Vesela dogodka pa sta v
kraj prinesla èarobno vzduje, pri
èemer se je vsakdo v svojem srcu
skupaj z mladoporoèenci veselil,
jim èestital in se morda spominjal
svojega veselega dne.
Vzduje, ki trenutno vlada v Levpi
skupaj s prijetno hladnim vetrièem,
kaken je tu poleti, ponovno mirno
spominja, da je  poleg vsakoletnih
dogodkov, vsakodnevnih opravil
in pestrejega poletnega dogajanja
(turnir v malem nogometu in muje dirke)  prav vsak dan nov in
poseben dan.

portni park in veènamenski objekt konèno zaivela
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ekoSpodbude in ekoKrediti

S pomoèjo javnih predstavitev do razpisov za nepovratne denarne spodbude za okoljske nalobe obèanov

Javna predstavitev razpisov za nepovratne finanène spodbude
za okoljske nalobe obèanov
Ekosklad je 21. maja objavil tri javne razpise, na podlagi katerih lahko obèani letos dobijo nepovratna sredstva za nalobe v obnovljive vire
energije in veèjo energijsko uèinkovitost stanovanjskih ter veèstanovanjskih stavb. Skupaj je na voljo 18 milijonov evrov. Razpisi in vsa
dokumentacija za prijavo so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si. V nadaljevanju so nateti subvencionirani ukrepi posameznega razpisa
za nepovratne finanène spodbude.
1. Javni poziv za nepovratne finanène spodbude obèanom za nove nalobe rabe obnovljivih virov energije in veèje energijske
uèinkovitosti stanovanjskih stavb 4SUB-OB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
C - vgradnja toplotne èrpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D - vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru prikljuèitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv
vir energije
E - zamenjava zunanjega stavbnega pohitva pri obnovi stanovanjske stavbe
F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
G - toplotna izolacija strehe oziroma podstreja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
H - vgradnja prezraèevanja z vraèanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
J - nakup stanovanjske enote v veèstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu
Viina nepovratne finanène spodbude: Pri prvih osmih ukrepih (A  H) je viina spodbude omejena na 25 % priznanih strokov nalobe,
hkrati je za vsak posamezen ukrep doloèena omejitev spodbude v absolutnem znesku. Viina spodbude ukrepa I in J je lahko najveè 25.000
evrov, natanèneje pa je doloèena glede na energijski razred in neto ogrevano povrino stavbe ter okoljski nivo stanovanjske gradnje.
Viina razpisanih sredstev: 13,72 milijonov evrov.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.
2. Javni poziv za nepovratne finanène spodbude obèanom za nalobe rabe obnovljivih virov energije in veèje energijske uèinkovitosti
stanovanjskih stavb, izvedene v èasu od dne 9. 10. 2009 do 21. 5. 2010, 3SUB-OB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
C - toplotna izolacija fasade pri obnovi stanovanjske stavbe
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohitva pri obnovi stanovanjske stavbe
Viina nepovratne finanène spodbude: Za prvi ukrep (A) je viina spodbude omejena na 25 % priznanih strokov nalobe za ostale tri (B 
D) pa na 20 %, hkrati je za vsak posamezen ukrep doloèena omejitev spodbude v absolutnem znesku.
Viina razpisanih sredstev: 2,5 milijonov evrov.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 7. 2010.
3. Javni poziv za nepovratne finanène spodbude obèanom za nove nalobe rabe obnovljivih virov energije in veèje energijske
uèinkovitosti veèstanovanjskih stavb 5SUB-OB10
Razpis je namenjen za naslednje ukrepe:
A - toplotna izolacija fasade pri obnovi veèstanovanjske stavbe
B - toplotna izolacija strehe oziroma podstreja pri obnovi veèstanovanjske stavbe
C - zamenjava zunanjega stavbnega pohitva v skupnih prostorih
D - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
E - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlièno uravnoteenje ogrevalnih sistemov
F  sistem delitve strokov za toploto
Viina nepovratne finanène spodbude: Viina spodbude je omejena na 25 % priznanih strokov nalobe, za vsak posamezen ukrep pa je
doloèena tudi omejitev spodbude v absolutnem znesku. Spodbuda za socialno ibkeje obèane je 100 % priznanih strokov nalobe. Vloge
bodo lahko vloili upravniki veèstanovanjskih stavb.
Viina razpisanih sredstev: 1,78 milijonov evrov.
Rok prijave: razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2010.
Vljudno vabljeni na predstavitev, ki jo v sodelovanju z obèino Kanal ob Soèi organizira:

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!

pod mostom
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O Deskle

Izlet v
Miramare

Ustvarjanje s
peskom

191 olskih dni  novice  v ivo
iz osrednjega studia Kulturnega
doma Deskle

V sredo, 23. junija, smo se na zakljuèni prireditvi, ki smo jo naslovili
191 olskih dni  novice, poslovili od olskega leta. Ozrli smo se nazaj, se sprehodili skozi olsko leto in z veseljem ugotovili, da je bilo
uspeno tako na uènem kot tudi na drugih podroèjih. Podelili smo
bronasta srebrna in zlata priznanja za tekmovanja iz razliènih znanj
ter priznanja mladim portnikom in planincem. Program je potekal v
ivo iz osrednjega studia Kulturnega doma Deskle«, aktivni pa so bili
tudi sodelavci na terenu, ki so se neposredno vkljuèevali v oddajo.
Novice je ena od voditeljic zakljuèila z besedami: Sedaj pa le e pozdrav
z eljo, da poèitnice preivite èim lepe  otroci, stari in uèitelji.
Sreèno!
Naj bo tako!
Mp

Eko

Letos smo v Sloveniji e izpeljali
akcijo Oèistimo Slovenijo v enem
dnevu. Temu projektu smo se pridruili tudi na oli. Nekateri so zavihali rokave in pomagali èistiti
domaèi kraj, drugi so popisovali
divja odlagalièa, uèenci 1. in 2.
razreda pa so posadili drevo in podpisali ekoloko listino, v kateri so
obljubili, da bodo do narave prijazni in spotljivi. In ne nazadnje 
vsi uèenci od 1. do 9. razreda so
ustvarjali  risali ali pisali  na temo
ekologije oziroma narave nasploh.
Najbolji prispevki iz vsakega razreda so bili nagrajeni. Vse pa je
najbolj preprièala pesem devetoolca Qendrima.
Na oli smo obeleili tudi 5. junij
- svetovni dan okolja. Posamezni
razredi so izdelali straila iz cementnih vreè. Ta so postavljena v atriju
1. razreda. Drugoolci pa so se s
svojim izdelkom vkljuèili v nateèaj,
ki ga je razpisala Komunala iz Nove
Gorice na temo Ustvarjanje iz
odpadnih materialov in osvojili
3. nagrado.

SPREHOD V NARAVI
Korak za korakom opazuje,
z nièemer se ne obremenjuje,
kot poèasen posnetek se ti zdi,
saj nikamor se ti ne mudi.
Poglej drevesa,
poglej nebo,
poglej cvetice, ki cveto,
poglej to sonce,
ki samo zate sije
in s toplo odejo te pokrije.
Obèuti lepoto, ki te obdaja,
kako neno te razvaja,
alost v hipu zdaj zbledi,
izbrie se vsaka kapljica skrbi.
Prisluhni potoku, ki ubori,
ptièku, ki vrgoli,
ali zvoku tiine,
naj èarovnija narave nikoli ne mine.
Qendrim, 9. a

28. maja 2010 smo se nekatere
uèenke O Deskle skupaj z uèiteljico Sonjo kolaris odpravile na izlet
na grad Miramare v Trst. Miramare
je grad v Italiji, ki ima pestro zgodovino. Lei zelo blizu morja in s
pogledom na Trst. Ko smo prili
do gradu, nam je uèiteljica povedala vse o Charlotti in Maxsimilianu
ter o tamkajnji umetnosti in zgodovini. Uèenke smo bile navduene, e posebej nad grajsko arhitekturo, umetnostjo in okolico. Po
konèanem ogledu gradu smo li
v tamkajnji Castelitto in si ogledali
tudi park, ki je velik in lepo urejen.
Tega izleta ne bomo nikoli pozabili,
saj je bilo zelo lepo in zanimivo.
Alenka, 8. a

Evropska vas

Osnovna ola Deskle se je tudi letos udeleila projekta Evropska vas
in na zakljuèni prireditvi v Novi
Gorici predstavila Republiko Slovenijo. Naa stojnica se je ibila pod
slovenskimi dobrotami, kot so ore-

hova potica, medenjaki in ocvirovca, ki so jih spekli uèenci in mentorice v oli, krasili pa so jo panjske
konènice, kozolci in iz gline narejene domaèe ivali, ki so jih prav tako izdelali uèenci sami. Da je bilo
vzduje e bolje, je poskrbela
uèenka Tara iz 6. a, ki je igrala na
harmoniko.

Zakljuèna prireditev
Za zdrave zobe
2. junija je v novogorikem kulturnem domu potekala zakljuèna prireditev Za zdrave zobe. Letos so
kulturno zabavni program oblikovali uèenci nae ole. Predstavili
so se s plesnimi toèkami in zanimivo zaigranim prizorom Dri kot
pribito!
Mp

Uèenke likovnega kroka Osnovne
ole Deskle smo 8. 6. 2010 obiskale
gospo Stanko Golob iz Grahovega,
ki ustvarja s peskom. Gospa Stanka
nabira pesek ne le v Soèi in Baèi,
ampak po vseh slovenskih vodotokih, melièih in kamnolomih. Tudi
me smo ustvarjale s peskom.
Namesto barv na paleti smo nanaale pesek. Zanimivo je bilo v rokah
drati èepec peska in ga sipati na
ploskev. Spoznali smo, da je potrebno kar nekaj spretnosti, da naredi sliko iz peska.
Uèenke likovnega kroka

Mladi
raziskovalci
zgodovine v
Novem mestu

Ko listje smo, ki z vetrom leta.
Smo, ko brez gnezda plane ptice
in ko brez rose smo cvetlice, a nismo, nismo brez oèeta.
(A. Gradnik)
Komisija za delovanje zgodovinskih
krokov in Zveza prijateljev mladine Slovenije je v sklopu raziskovalne dejavnosti letos razpisala raziskovalno tematiko Humanitarna
dejavnost v mojem kraju.
Poslanstvo raziskovalnega programa je prouèevanje drube in dogodkov v preteklosti in populariziranje znanosti in znanja med
mladimi.
Uèenci zgodovinarji iz 8 . in 9. razreda smo se s pomoèjo mentorice
odloèili, da bomo raziskali usodo
beguncev iz naega okolia med
prvo svetovno vojno. Delo nas je
pritegnilo, bilo je raznoliko, zgodovinskih virov na to temo pa malo.
Raziskovalno nalogo (dravni projekt) smo oddali konec marca, maja pa smo jo predstavili in zagovarjali na sreèanju v Novem mestu.
Konkurenca je bila huda, komisija
stroga, trema velika. Odrezali smo
se dobro, prejeli smo srebrno prizznanje.
Melita in Urka, 9. a

pod mostom

Likovni nateèaj

V letonjem olskem letu smo se
pri pouku pogovarjali o ekologiji.
Zvedeli smo veliko zanimivih stvari.
Tudi to, da lahko odpadke recikliramo ali iz odpadnega materiala
izdelamo umetniki izdelek. Tako
smo se odloèili, da bi izdelali izdelek iz porabljenih plastiènih kozarcev in plastenk. Uporabili smo lonèke treh razliènih barv. Po dva skupaj smo zalepili in vanj dali odrabljene olske potrebèine. Uèiteljica
Andreja nam je poiskala del stare-
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ga predala. Od stare slike smo dobili steklo, ga zaèitili s folijo in ga
prilepili na sestavljene kozarce. Na
mizo smo postavili e vazo z roami, oboje izdelanih iz starih plastenk. Izdelek smo poslali na likovni
nateèaj, ki ga je organizirala Komunala iz Nove Gorice. Èez nekaj dni
smo dobili obvestilo, da so nam
dodelili drugo mesto. Bili smo zelo
veseli. e bolj smo bili veseli, ko
so nas snemali iz Tv Primorka, èeprav nas je bilo malo sram pred kamero. Na izdelek pa bo med vsemi ostalimi, ki so sodelovali na nateèaju, razstavljen v prostorih obèine Nova Gorica od 21. junija do
30. junija. V spomin na uspeh na
nateèaju, pa nas bo spominjala
vetrovka, ki so nam jo podarili.
Uèenci 4.b, O Kanal
Foto Andreja Krpan

Na Medvedjem Brdu mi je bilo
veè, pa èeprav sem pogreala mamo in tata. Z veseljem sem plezala
po plezalni steni. Pri lokostrelstvu
sem bila slabe volje, ker me je potem bolela roka. Pri teku na smuèeh pa me je bilo strah, ker sem
se bala, da padem. Kljub vsemu
bi e odla na Medvedje Brdo.
Valentina Kodelja, 4.a
Bilo je zelo lepo: dobra hrana, spal
sem dobro, prijazni uèitelji. Poèutil
sem se odlièno. Moja najljuba
dneva sta bila sreda, ko smo delali
igluje in petek, ko je bil orientacijski
pohod.
Bla Gerbec, 4.a
Najbolj mi je bila veè izdelava igluja. Vsi smo se zabavali, hiteli z
delom, si pomagali in se smejali.
Iz snenih kock smo naredili velik
iglu in se pri njem tudi slikali. Veè
mi je bilo zato, ker smo vsi sodelovali, pri tem pa sta nam pomagala
uèiteljica Mimi in uèitelj Andra.
Laura Mavri, 4.a
Veè mi je bilo plezanje, izdelava
igluja, najbolj pa pohodi. Uèitelji
so bili prijazni in so se z nami he-

Evropska vas reprodukcije Picassoja

Pri projektu Evropska vas smo sodelovali tudi uèenci izbirnega predmeta likovno snovanje v osmem razredu. Pod vodstvom uèiteljice Andreje Krpan smo raziskovali panske umetnike. Bilo je zelo zanimivo,
predvsem, ko smo zaèeli z reprodukcijami Picassoja. Na koncu smo
bili s konèanimi izdelki zelo zadovoljni in ponosni nad svojim delom.
Maja Filej, O Kanal

Vanesa Moèilnik

Anja bogar

Mateja Felc

Peter Nanut

Obiskal nas je èebelar

N Medvedje Brdo - vtisi
Na Medvedjem Brdu sem odmislila
domotoje in se posvetila èudoviti
naravi in dejavnostim. V domu so
bile zelo ljubke ivali. Od dejavnosti
mi je bilo najbolj veè delo prav z
njimi. Nekaj dejavnosti mi ni bilo
najbolj veè, a sem se vseeno potrudila.
Zdaj vem, kako je brez starev. Z
veseljem bom la v poletno olo v
naravi.
Anja Paviè, 4.a

O Kanal

cali. Imel sem se dobro, èeprav
sem mislil, da ne bom nikoli odel
z Medvedjega Brda.
Jan Drole, 4.a
Lepo mi je bilo iskati sledi in iztrebke ivali ter izdelovati makete bivaliè in zavetij ivali. Na kmetiji mi
je smrdelo. Ko sem zagledala krave, sem se malo prestraila, a ne
za dolgo. Najbolj sem uivala v lopatkanju. Bilo je fantastièno, ko si
na plastièni lopatki drvel po snenem toboganu. Na Medvedjem
Brdu sem uivala in nisem imela
domotoja. Z veseljem bom odla
v poletno olo v naravi.
Petra uligoj, 4.a
Poèutila sem se zelo lepo, ker smo
imeli cel teden lepo vreme, zato
smo bili veèino èasa v naravi. Imeli
smo zanimive dejavnosti.
Urka Lango, 4.a
Na Medvedjem Brdu sem se zabaval. Imel sem se zelo lepo, èeprav
mi je bilo vèasih malo dolgèas.
alosten sem bil, ker smo za pospravljanje sobe dobili slabo oceno
kot smo jo prièakovali.
Miha Paviè, 4.a

V petek, 20.11.2009, ko obeleujemo dan èebelarjev, je uèence prvega
razreda obiskal èebelar Marjan Humar iz Britofa in jim predstavil ivljenje èebel. Vtise o obisku so uèenci strnili v naslednje misli:
Vesela sem bila, ko sem si dala gor èebelarsko kapo. Èebelice dajejo
med v luknjice. Veronika, 1.a
Na glavo sem si dala èebelarsko kapo. Èebelar nam je pokazal okvirèke
(satnike, op. p.) Lucia, 1.a
Èebelar Marjo je moj nono. Doma mi je pokazal panje; na vrh panja
èebelam nono daje hrano: sladkor pomean z vodo. Danes nam je povedal, kako se èebelice rodijo. Alja, 1.a
Danes mi je bilo v oli veè, ker je priel èebelar in nam prinesel med.
Kapo z mreo ima èebelar, da ga èiti pred èebelami, da ga ne pièijo.
Tadeja, 1.a
Meni je bilo veè, ko nam je predstavil èebelarsko kapo in kako delajo
èebelice. Matija, 1.a
Pokazal nam je kapo z mreo. Èebelar veliko v o èebelicah.
Patrik, 1.a
Èebelice delajo med. Èebelice zidajo (panj, op. p.)
Kevin, 1.a
Najbolj veè mi je bilo, ko sem v roki dral sat in ko me je uèiteljica
fotografirala in sem imel na glavi èebelarsko kapo. Jaka, 1.a
Danes mi je bilo veè, ker nam je èebelar povedal, kaj dela.
Tereza, 1.a
Danes mi je bilo veè vse. Matev, 1.a
Bila sem vesela, ker je priel k nam na obisk nono od Aljaa. Marjo
je èebelar; z grabljicami èisti iz okvirèkov med. Med je za zdravje.
Maja Z., 1.a

èez most
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Poèitnike dejavnosti

Dobrodola sveina in praktièna
spodbuda: poèitnice ob oli
rih), brez hudih zaèetnih pomislekov o finanènih ovirah. Bla, lastnik
lokala Cafe Libero, je le konstruktivno reil problem poletnega varstva
otrok. Povezal se je z Matijo Dugarjem, sestavila sta program, navezala stik s kanalsko osnovno olo, ki
je infrastrukturno podprla dogajanje in z minimalnim sponzorstvom
pridobil material za delavnice.
Zanimiv program

Poèitek in klepet pod otorom

Med ponedeljkom, 28. junija in
petkom, 2. julija so stari otroke
pripeljali v lokal, saj se je vsak dan
zaèel z ogledom risank. Nato so
sledile delavnice. Prvi dan so otroci
ustvarjali izdelke iz gline pod mentorstvom Darje or. Po kosilu so

Strumen poèitniki pozdrav

Teden poletnega varstva v Kanalu je letonja novost. Otroci od estih
do osmih let so z veseljem prihajali in se s teavo vraèali domov, kajti
poèitnice ob oli so jih navduile, prav tako pa tudi njihove stare!
Pie: Petra Paravan
Slike: Arhiv tedenskega varstva
Organizatorji menijo, da je bila zaèetna spodbuda uspena in se nadejajo podobnega vzduja tudi v
novem tedenskem varstvu, ki bo
od 9. do 13. avgusta. Stari so
osem otrok zaupali v kreativno
varstvo tirih mentorjev/animatorjev Line Berlot, Tjae Troha,
Matije Dugarja in Blaa Valentinèièa, ki je kot idejni vodja zbral

pred leti pa se je nekaj podobnega
dogajalo tudi v Desklah. Torej, èe
je taken naèin varstva znan v iri
okolici, zakaj tega ne bi bilo v
kanalski obèini?

ekipo in skupaj so zamisel tudi
udejanili. Pravi, da takno poèitnikovanje ni niè novega, kajti podobne aktivne poèitnice se izvajajo po
vsej Sloveniji, v nai bliini pod
okriljem novogorikega Mladinskega centra in Sonèkovih poèitnic
ob Soèi pod solkanskim mostom,

saj poznate odziv, ki se hrani v
zraku nad kanalsko obèino
Niè
se ne dogaja, it! Ja, itak!
Vsesplono jamranje, a da bi se
vsaj s prstom mignilo, pa ne s sredincem
Samo volja je potrebna! Dovolj je zagnanost s kakovostnim programom (v doloèenih okvi-

Volja, ki najde pot
Lani smo se spraevali, kako se
mladi v nai obèini zabavajo. In

Z miselnimi igrami nad poèitniko lenarjenje

Reliefne slike iz peska na ogled

Neustrana posadka ree soke tolmune

si ogledali izdelavo pustnih mask,
ki jim jo je prikazal Branko nidarèiè. Drugi dan so plesali s èlanom
plesne skupine Go Breakers, ki je
prila v polfinale ova Slovenija
ima talent, Teom Èinejem. Sledile
so pisane urice barvanja s kredami
in tempera barvami. Sredo je zaz-

namovala ustvarjalnica s peskom,
ki je otroke moèno zanimala, kajti
mentorica Stanka Golob ustvarja
reliefne slike iz razliènih vrst peska.
Po kosilu so mladi umetniki postavljali otor s tabornikom iz roda
Odpornih elv Boom Lovièkom.
Tudi èetrtek je bil zelo zanimiv

èez most
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Program za varstvo v
avgustu
Poèitnice ob oli,
termin 9. 8.  13. 8. 2010
Ponedeljek: Dan preivet na igrièu iz mivke in ob Soèi. Igrali
bomo nogomet na mivki ter ustvarjali gradove ter podobe iz
mivke. Sledi dirka z gumijastim kanujem po reki Soèi.
Torek: Izlet na bazen. Pod vodstvom vaditelja plavanja se bomo
uèili tehnike plavanja in kako se pravilno skoèi v vodo.
Sreda: Obisk turistiène kmetije na Banjicah. Molzli, kidali in metali ter hranili bomo krave Liske. Obenem pa bomo spoznali
delo kmeta ter seveda vozili traktorje in grabili ter balirali otavo.
Odkrivali tabornike skrivnosti in spretnosti

dan, kajti otroci so zaigrali odbojko
z odbojkarjem in trenerjem Primoem Vidièem, prava zabava pa je
bila vonja s kanujem z voditeljem
èolnov Miho Jakopièem. V petek
so se otroci spoznali z delom policistov in si ogledali policijsko opre-

Koga imamo tako radi?

Glas se je raziril
Organizatorji so eleli odziv starev, zato so jih anketirali in skoraj
vsi so potrdili, da je bil program
odlièen. Seveda je bilo varstvo plaèljivo. Zanimivo, otroke so vozili iz
Gorenje vasi, Kambrekega, Koprivièa, Morskega in Loic.
Da je akcija uspela, se kae e v
prepoznavnosti dogodka v pogovorih med obèani. Organizatorji
zato upajo, da se bo takno praktièno poèitnikovanje oprijelo do take
mere, da bodo otroci vsako leto
komaj èakali poèitnice ob oli, ki
bi se raztegnile na dva meseca.
Ob tej prilonosti elijo pobudniki
pozvati vsa drutva, naj se jim pridruijo s svojim delovanjem in idejami pri dejavnostih za naslednji avgustovski teden varstva. Obenem
pa se iskreno zahvaljujejo ravnateljici Osnovne ole Kanal Milici Zimic,
Kmetiji Skok, Kartonai Munih,

Èetrtek: Ustvarjanje motivov iz peska, delavnico vodi ga. Stanka
Golob
Petek: Otroci gremo na pohod v gozd. Tam bomo spoznavali
drevesa in gozdne ivalce ter gozdno rastje. Po prihodu k oli
pa se skupaj s stari poveselimo na zakljuènem pikniku.
Seveda bomo tudi jedli in poèivali. Jemo tirikrat na dan (zajtrk,
malica, kosilo) pa e popoldanska malica. Poèivamo na trampolinu, kjer nam po kosilu Lina bere pravljice.
ivljali dan. Èe se bo teden varstva
v avgustu ponovil, jo bomo znova
vpisali. Pa upajmo, da se bo pridruilo e veè otrok. Bojan Makaroviè
Super! Izredna pohvala organizatorjem in voditeljem aktivnosti, pa
prijaznim animatorjem! Program
je bil res pester. Anej je bil zelo
navduen. V prihodnje bi si eleli
e veè taknih dejavnosti. Pa tudi
kakna glasbena delavnica bi bila

S prijetnimi vtisi do prihodnjega sreèanja

mo v kombiju in na motorju. Sledil
je obisk gasilskega doma in ogled
gasilskega vozila pod budnim oèesom Ivana Knafelca, ob tem pa
so spoznali e delo reevalca, ki
jim ga ja ponazoril Ale Doljak.
Dan in teden so zakljuèili z razstavo
izdelkov in zabavo s stari.

vsem e omenjenim mentorjem in
vodjem delavnic ter portnih aktivnosti in nenazadnje otrokom ter
njihovim starem.
Lucija je prihajala zelo zadovoljna
domov, vèasih nekoliko utrujena,
kar je pomenilo, da so aktivno pre-

Skratka, iskrene èestitke organizatorjem! Kristina Lango
Sveina naj valovi
Bla je s svojo dejavnostjo vnesel
v Kanal nekakno klubsko dogajanje. Èez leto je organiziral razstave,
potopisna predavanja, predvajal
dokumentarne filme, priredil razlièna predavanja in odmevno akcijo
naj portnik obèine. Naveza z Matijo, ki mu ni vseeno za druabno

Poèitek in posvet za novo akcijo

dobrodola. Urka Remec Tinta
Dobra ideja in nekaj novega v
Kanalu! Otroci so bili veseli in navdueni. Dobro je, da niso doma
pred televizijo, ampak preivljajo
prosti èas ustvarjalno. Aktivno varstvo bi lahko celo dlje èasa trajalo.

dogajanje v kraju, je vsekakor spodbudna!
Prijave poljite po elektr. poti
pocitnice.ob.soli@gmail.com
ali poklièite Matijo Dugarja na
gsm 031/334-471.

zanimivosti
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V nedeljo 19. junija 2010 je v Celju potekalo èlansko gasilsko tekmovanje
za memorial Mateva Haceta. Sodelovalo je okoli dva tisoè gasilcev iz
vse drave, ki so bili zbrani v 199 tekmovalnih enotah. Tekmovanja
smo se udeleile tudi tri tekmovalne desetine iz Prostovoljnega gasilskega
drutva (PGD) Kanal.
Teko smo prièakovali dan, ko bi lahko konèno ugotovili, kako uspeno
je bilo nae delo pri pripravah na to tekmovanje. Kar nekaj je bilo teav
s sestavo ekipe èlanic A, saj so jih pestile pokodbe in do zadnjega ni
bilo jasno, ali se bodo tekmovanja sploh lahko udeleile. Na koncu
se je vse dobro izteklo in skupaj z dvema mentorjema, predsednikom
in poveljnikom smo se dobre volje odpeljali v Celje.
Tam smo po svojih najboljih moèeh opravili vsak svojo vajo. Ob koncu
tekmovanja pa smo nestrpno prièakovali razglasitev rezultatov. Èlani
B so dosegli 21. mesto, èlanice A 24. mesto, èlanice B pa smo dosegle
odlièno 7. mesto, kar je najbolji èlanski rezultat na Primorskem. Tako
dobrega rezultata, èeprav je bilo vloenega veliko truda, nismo prièakovali, tako, da je bilo ob tem nae veselje e veèje.
Po konèanem tekmovanju smo se vsi skupaj poveselili, naslednji dan
pa se odpravili na Koroko, kjer smo si ogledali rudnik in se udeleili
splavarjenja.

Kolesarjenje

Maraton prijateljstva in
lepot

Gasilska s tekmovanja v Celju

venskem delu trase je poskrbel
Kolesarski klub Soèa iz Kobarida,
za italijanski del pa nai kolegi iz
kolesarskega kluba GSC Buttrio, s

Nedelja 6. junija 2010 je bil prekrasen in nepozaben dan za vse udeleence 90 kilometrskega kolesarskega maratona Italija-Slovenija-Italija
s startom in ciljem v Buttriu pri Vidmu. Organizatorji smo se letos prviè
odloèili, da bo proga potekala tudi po slovenskih cestah, ki so bile za
veèino udeleencev maratona doslej nepoznane.
Opisuje: Pavel Sivec, KK Soèa Kobarid
Izredna raznolikost in zahtevnost
proge, lepote Brd, èudoviti razgledi
na Julijske Alpe in na morje, vonja
ob reki Soèi, prijaznost domaèinov,
enkratna okrepèevalnica na Ligu
in spust do reke Idrije pri Britofu
so bili tisti elementi, ki so oèarali
preko 400 udeleencev maratona
iz Italije, Slovenije in Nemèije.
V Slovenijo so kolesarji privozili na
bivem mednarodnem mejnem
prehodu v Neblem, nato so se peljali do Dobrovega,zagrizli v prve

katerimi imamo dolgoletne prijateljske odnose in smo z njim izpeljali e tevilne skupne mednarodne
kolesarske maratone.
Foto: Simon nidariè

Za veselje in druabnost

Domov smo se vrnili utrujeni, a polni novih vtisov in seveda ponosni
na doseke. Ob vsem tem pa nam je najbolj pomembno, da se imamo
skupaj lepo in uivamo v medsebojnem druenju.
Eva Knafelc
Foto: Arhiv PGD Kanal

Kanalski gasilci tekmovali

klance skozi Drnovk, Vinjevik vse
do kriièa s cesto s Korade, sledil
je spust do vasi Plave in vonja po
desnem bregu ob Soèi navzgor do
Kanala. Tu se je zaèel zelo zahteven
vzpon do Liga, kjer je bila okrepèevalnica. Po krajem postanku so
se kolesarji spustili v dolino mejne
reke Idrije in pri Britofu zapustili
Slovenijo. Sledil je e nezahteven
odsek do cilja v Buttriu.
Za organizacijo maratona po slo-

Maraton prijateljstva prviè tudi po slovenskih cestah

Po prvomajskih praznikih, ko je bilo vreme najbolj nestanovitno, smo
izbrali lepo soboto in se sreèali
pred Tehniènim muzejem v Bistri
pri Vrhniki.
Lepa so bila tista leta estdeseta,
ko so v tovarni Citroen v Franciji
zaèeli z izdelavo spaèka CV2,
nato pa ami-jev. Pohvaliti se moramo, da je v Sloveniji zelo malo
ami-jev, a ti so zelo lepo ohranjeni.
V Bistri pred muzejem se nas je
zbralo 10. Med njimi so bili razlièni
modeli: ami6, ami8, super ami in
ami karavan. Ohranjeni tirikolesniki so se lepo svetlikali na soncu
v odtenkih razliènih barv. Res, na
sreèanju ni bilo niti dveh amijev
enake barve. Kot da bi se bili last-

niki dogovorili.
Prvo sreèanje, prvi vtisi, izmenjava
izkuenj, rezervni deli, èistost motorja in tako naprej so bile teme
pogovorov med lastniki, ki so prihajali od Kopra do Maribora. Po
uspeni prvi navezavi znanstev in
besedièenju smo si ogledali muzej
ter tam opazili tudi ami6, ki je bil
v slabem stanju od naih vozil zunaj.
Za promocijsko vonjo smo se popeljali do Borovnice in si v Peklu
ogledali slapove reke Borovninice.
Ob koncu smo si bili enotni, da
naslednje sreèanje s pestrim programom pripravimo na Primorskem.
Boo Lovièek

Foto: Boo Lovièek

Zbor elite Citroenovih ami-jev
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Oivili obièaj

Mlaj zdruil mlado in
staro

GORENJA VAS - Na predveèer prvega maja so se, kot vsako leto v nai
vasi, zaèele zakljuène priprave na kresovanje. Vendar je bilo tokrat
drugaèe. Malo mlaja in malo stareja mlade nas je presenetila z oivitvijo e enega obièaja, ki je tesno povezana s prvim majem: postavljanjem mlaja.
Pie: Tanja Laèak

Kakorkoli, ali z namenom opominjanja na delavske pravice ali s simboliziranjem bujne majske rasti in
zelenja ali z obujanjem starih navad in obièajev, ki naj bi ali ne bi
veljale za ta del Slovenije, smo se
v nai vasi odloèili, da letos mlaj
postavimo.
Pa èeprav nobeden izmed razlogov
ni zadosten, je dovolj to, da se je

Ob dnevu zmage

S ponosom in v
zahvalo borcem
Praznovanja 65. obletnice zmage
nad nacifaizmom in konca 2.
svetovne vojne, ki je bilo 8. maja
na Preernovem trgu v Ljubljani,
so se udeleili tudi èlani krajevne
organizacije ZB za vrednote NOB
iz Deskel. Za nas Primorce pa je

bila e bolj pomembna 65. obletnica ustanovitve prve slovenske
vlade, ki smo jo prav tako ponosno praznovali 2. maja v Ajdovèini. Ob tej priliki se tudi mi zahvaljujemo borcem 9. korpusa.

Mlaja in stareja mlade se na ogled postavi

na ta dan zdruilo mlado in staro.
Slialo se je stare in nove, zabavne
in alostne zgodbe. Z obiskom
nas je poèastil tudi upan nae obèine, ki nam je zaelel e veliko
veselja in zabave.
Ob jedaèi in pijaèi je veèer hitro
minil in druèina se je preselila na
KIPO, kjer je s priiganjem kresa
konèala prijetno druenje.

raèunalnikov in podoivimo èare
pravega starega vakega ivljenja.
Foto: Vid Merljak

Danes je med vsemi obièaji ob tej
prilonosti najbolj razirjeno kurjenje kresov, v nekaterih predelih
Slovenije pa tudi postavljanje prvomajskega mlaja.
Gorazd Makaroviè v svojem delu
Razvoj majev in mlajev na Slovenskem pravi: Po poroèilu, ki velja
vsaj e za konec 19. stoletja, so
po tevilnih korokih krajih na prvomajski veèer postavljali smrekove mlaje, kraene z vencem iz
smreèja in tirimi zastavami. Ti
mlaji so stali od prve majske nedel-

je pa do 4. maja, dneva sv.Florijana, ali celo do egnanjske, lepe
nedelje (L`Estocq 1930:168). V
enak èas nazaj see poroèilo, da
so ponekod v Gorikih brdih na
prvo majsko soboto ponoèi fantje
postavili mlaj, mej. To je visoka
breza, na vrhu okraena z vencem
iz kolaèev in pomaranè, namenjenih otrokom, ki so plezali na mlaj
(Turenek 1946:33).

Za konec pa e to.
Iskrena hvala pobudnikom dogodka, ker ste nam prièarali èudovit
dan in nas opogumili, da se odtrgamo od televizijskih zaslonov in

Na ho-ruk kviku!

Prireditev je bila ponovni dokaz,
da so bile partizanske enote NOV
in POS sestavni del zaveznikov v
2. svetovni vojni. Mnogi praporèaki so ponosni, da je ohranjanje
vrednot NOB-ja trden dokaz dela
in boja v tem obdobju.
V nai krajevni skupnosti je na
predveèer dneva zmage delegacija obiskala in poèastila spomenike Joeta Srebrnièa v Rodeu,
pri O Deskle, v Plavah ob glavni
cesti in ob mostu v Desklah ter
tam prigala tudi sveèe.
Boo Lovièek

Foto: Boo Lovièek

Prvi maj je pri nas poznan kot praznik dela, saj izraa boj za delavske
pravice in simbolizira solidarnost
vseh delavcev. Praznujejo ga v veèini drav sveta. Prvi maj pa ni samo
praznik dela, za Slovence je tudi
praznik eg, navad in nenazadnje
tudi verskih obredov.

Teniki turnir v Desklah

De jim ni mogel do
ivega

Zadnjo soboto v maju, natanèneje 29. maja letos, je Teniki klub Deskle pripravil otvoritveni turnir za èlane in èlanice.
Tekmovanje, na katerega se je prijavilo 18 èlanov in èlanic, se je zaèelo ob 14. uri. Igralce in igralke je med igrami motil ali bolje moèil de,
toda kljub temu in z vmesnimi prekinitvami smo turnir pripeljali do
konca ob priblino 20. uri.
Zmagala je dvojica Sergij Moènik / Ljubo Mariniè, drugo mesto sta
zasedla Tatjana Moènik in Oton Namar, tretje pa Franc Valentinèiè
in Joe Schilling.
Veliko èlanov se je prijavilo v tekmovanje za ligo. Vse tekme bodo igrali ob ponedeljkih. elimo vam veliko zmag, predvsem pa igrajte v
prijateljskem vzduju.
Nataa Jeronèiè

Vztrajno in nepopustljivo vihtijo loparje
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Couchsurfing

Do novih prijateljstev, znanj in krajev

Spomnim se, da sem nekega poletnega dne sreèala Jano pred prostori tudentskega kluba. Razlagala mi je o spletni strani in o potovanju v
zopet eno od eksotiènih drav, kjer jo bodo domaèini gostili. Niè mi ni bilo jasno, tako da sem kar sama pogledala, kaj je to couchsurfing.
Nad idejo sem bila v hipu navduena. Gre za najveèjo skupnost pri izmenjavi proste postelje na svetu.
Pie: Vesna Velièek

Ob boièu smo na ulicah Maribora podarjali objeme

Ponudi kavè v svojem stanovanju,
v zameno pa lahko prenoèi pri
drugih èlanih spletne skupnosti.
Spletna stran deluje kot mrea
profilov uporabnikov. Ima veè kot
1,5 milijona èlanov iz 231-ih drav,
67.208 mest in registriranih je kar
256 jezikov. Uporaba couchsurfing
portala je zelo enostavna.
Zainteresirani za èlanstvo zapiejo
svoj osebni profil, ki je na voljo
vsem obiskovalcem spletne strani.
Ko nekdo od èlanov naèrtuje potovanje, najde na spletni strani
couchsurfing.org èlane, ki ponujajo
proste kavèe. Z vzpostavljenim stikom se zaène dopisovanje in dogovarjanje za pogoje. Gostitelj vedno
doloèa pravila, kot so kajenje, kdaj
mora biti gost najkasneje doma,
ali prejme kljuè, ali lahko uporabi
hini telefon in podobno. Obièajno
gostitelj gostu sporoèi telefonsko
tevilko in opie pot do svojega
stanovanja. Gostitelj gostu dá veliko uporabnih informacij za oglede
v mestu. Dobro je, da se gostitelj
in gost dogovorita glede prehrane.
Kot se za gosta spodobi, prinese
s seboj manjo pozornost (kava,
zgoèenka z glasbo iz drave, iz
katere prihaja, ). Stran dnevno
obièe okoli 30 milijonov obiskovalcev. Po oblikovanju profila, ki
je brezplaèen, imajo èlani monost,
da si uredijo svoj profil. Bolj kot je
profil izpopolnjen, veè je monosti,
da nam bodo ljudje zaupali. Potem
ko smo pri nekom prespali, pustimo sporoèilo o njegovi gostoljubnosti na njegovem profilu, ki ga
vidi vsak. Sam pa na spletni strani
ponudi posteljo na svojem domu
ali vodenje po mestu in okolici.
Poskrbljeno je tudi za varnost. Tisti,
ki se odpravi v iskanje prostega
kavèa, si mora najprej pridobiti za-

upanje enega izmed drugih couchsurferjev. Priporoèa se, da se iskalci
kavèa poveejo s èlani, ki so pri izbranem gostitelju e prenoèili in
tako pridobijo èimveè informacij.
To je najbolji naèin spoznati drugo
dravo tako, da ti jo predstavi domaèin oziroma da gosti popotnike sam.
Couchsurfing se uporablja tudi kot
socialna mrea za nova prijateljstva, ko èlani organizirajo razliène
dejavnosti (kampiranje, portne
aktivnosti, sreèanja, ). Vsako leto
pa se zvrstijo tudi drugi pomembni
dogodki, kot so Berlin beach camp,
winter camp, praznovanja novega
leta v razliènih evropskih prestolnicah, ki jih organizirajo èlani Couchsurfinga. Couchsurfing se zavzema
za mednarodno povezovanje ljudi
in krajev, izmenjavo znanja, spodbuja kolektivno zavedanje, iri toleranco in kulturno razumevanje.
Gre za vzpostavljanje in grajenje
mree prijateljev.

prijateljico tudi nael prostor.
Ampak namesto v Plavah, smo se
sreèali v Gorici, kajti pozabili sta,
da morata imeti za Slovenijo potni
list, tako da ju nisem mogla gostiti.
To je bilo leta 2006, ko Slovenija
e ni bila v obmoèju Schengena.
Istega leta sem se odpravila na
mesec in pol dolgo potovanje po
Maroku. Med potovanjem sem prila v stik z Leeje, ki me je gostil v
ogromni dvonadstropni hii. Lee
je Amerièan, ki je dve leti opravljal
prostovoljno delo v okviru programa Peace Corps. Aktivno je govoril
arabski jezik. Odpeljal me je k svojim prijateljem na trnico, kjer smo
kadili io, pokazal mi je fosile v
kamnih, ki jih namerava po prihodu v Zdruene drave Amerike uvaati in prodajati. In ker se je med
vikendom s prijatelji odpravil na

S poletnih festivalov po Evropi

noèni pohod v gore, mi je dal kljuèe stanovanja. Zaupam ti mi reèe
in pomaha v pozdrav.
Med opravljanjem prostovoljnega

dela v Makedoniji sem se za teden
dni odpravila v Solun, kjer sem
surfala na kavèu Naste, katere stanovanje je bilo 365 dni v letu polno
popotnikov iz vseh koncev sveta.
Giorgos me zaradi preurejanja stanovanja ni mogel gostiti, a si je
vzel èas in mi razkazal lepote Soluna ter povabil na kavo. Prav tedaj
je pri Nasti surfal tudi Dia, pol Grk
in pol Filipinec, popotnik, topar
in avanturist po dui. Z njim se e
vedno videvava po festivalih elektronske glasbe po Evropi. Deniz iz
Turèije me je gostil v svoji tudentski sobi v Kiriniji na severnem delu
Cipra. Igra bobne, skupaj smo obiskali preèudovit samostan Bellapais.
Enrico in Nicola sta se iz Firenc
do Dunaja odpravila s kolesom.
Pri meni sta samo prespala, saj sta
imela e dolgo pot do Ljubljane,
naslednje postojanke. S Francozom
Jeromejem ter punco iz Nove Zelandije Julz (nekoè je celo delala
kot paznica v zaporih, trenutno
pa je socialna delavka v eni od ol
za mladostnike s posebnimi potrebami v Londonu) sem odkrivala
skrite kotièke Soke doline (palèkova deela). Celo na soteskanje sem
se odpravila. Udeleila sem sem
3. boiènega sreèanja couchsurferjev v Mariboru. Nejc, gostitelj sreèanja, me je skupaj s couchsurferji
iz Hrvake, Turèije, Poljske, Amerike, Nemèije gostil na svojem èudovitem domu. Z nekaterimi couchsurferji se tu pa tam e vedno videvam. Tako sem novo leto preivela
pri Cleo, s katero sva dva meseca
potovali po jugovzhodni Aziji.
Couchusrfing izkunja je res nekaj
enkratnega in priporoèala bi jo
vsakomur. Mojim starem je omogoèila, da spoznavajo ljudi iz vseh
koncev in krajev, saj sama ne potujeta toliko kot jaz.

Moje izkunje s couchsurfingom
Prijavila sem se, oblikovala svoj
profil in med poletjem 2006 sem
e gostila prvega popotnika iz Portugalske. Skupaj z Marcom sva
èez vikend odkrivala naravne in
kulturne lepote Soke doline.
Veliko sva se pogovarjala, izmenjavala popotnike izkunje. Zadnji
veèer mi je v zameno, ker sem ga
gostila, pripravil veèerjo, pogrnil
mizo s sveèami ter nalil rdeèe vino
v kozarec. Naslednji dan sem ga
odpeljala na top plac, od koder
je z listom, na katerem je pisalo
Ljubljana, zaèel topati. Z elektronsko poto sem Francozinji Leatitii
potrdila, da jo lahko gostim pri
sebi doma in da se bo za njeno

Praznovanje novega leta pri Cleo v Berlinu
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Kolesarja Enrico in Nicola: Po dobrotah na novo pot

Kako je nastal couchsurfing?
Coushsurfing ideja se je porodila
Caseyju Fentonu leta 2000.
Potoval je iz Bostona na Islandijo.
Raje kot da bi prespal v hostlu, je
poslal 1500 elektronskih sporoèil
tudentom Univerze na Islandiji.
Dobil je 50 ponudb za spanje. In
na poti v Boston je ideja o Couchsurfingu dokonèno obrodila sadove. Od takrat dalje tudent iz New
Hampshira v ZDA, sicer po rodu
Irec, ponuja prosto posteljo v svo-

jem stanovanju couchsurferjem z
vsega sveta. Couchsurfing stran je
bila zgrajena leta 2004 s pomoèjo
Dan Hofferja, Sebastien Le Tuana
ter Leonardo Silveira. Stran je
imela prvo leto le 4.000 èlanov,
nakar je njihovo tevilo zaèelo naraèati. Junija leta 2006 so se pojavile teave in Casey je vsem èlanom
poslal e-mail, da Couchsurfing
stran ne obstaja veè. Vendar so se
stvari obrnile na bolje. V pièlih tirih dneh so zagnali nov Couchsurfing 2.0. Dobili so mednarodno

Z Julz z Nove Zelandije raziskujeva (raz)delitev Goric

medijsko podporo in tevilo èlanov
je naraslo na veè kot milijon.
Njihovo tevilo se iz dneva v dan
poveèuje.
Deset naj- couchsurferske drav:
ZDA, Nemèija, Francija, Kanada,
Velika Britanija, Italija, Avstralija,
panija, Brazilija, Nizozemska.
Deset naj-couchsurferskih mest:
Paris, London, Berlin, Montreal,
Istanbul, Dunaj, New York, Melbourne, Barcelona, San Francisco.
Najveè couchsurferjev je iz Evrope,

sledita ji Severna ter Juna Amerika. Najveè surferjev je starih med
18 in 29 let. Tudi v Sloveniji je couchsurfing zelo razirjen, saj je trenutno prijavljenih veè kot 2.600
èlanov.
Za couchsurfing se odloèajo ljudje
predvsem zato, da prihranijo denar
za prenoèitev, spoznajo nove ljudi.
Èetudi sobe ne more ponuditi,
pa lahko popotnikom razkae svoj
kraj. Èar couchsurfinga je prav v
tem, da sreèa nove ljudi, ki bi jih
sicer ne spoznal.
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Turizem

Novi ponudniki nastanitvenih zmogljivosti

Apartma Pod Gradom

Obèina Kanal ob Soèi je lani objavila javni razpis za spodbujanje razvoja turistiène infrastrukture.
Sredstva iz razpisa so bila namenjena raziritvi nastanitvenih zmogljivosti. S tem je obèina bogateja
za naslednje tiri nove ponudnike
leiè, ki so prejeli sredstva iz razpisa:
- Minka Wolhar,
Apartma Pod gradom, Èargovi
2a, Kanal (6 + 2 dodatni leièi)
- Silverij Bajt,
Nadstandardni apartma v Gostièu
Kriniè, Trg svobo-de1, Kanal (4
+ 2 dodatni leièi)
- Marko Valentinèiè,
Prenoèièa Pr'Cerovèkovih,
Gregorèièeva 3, Kanal (8 + 3
dodatna leièa)
- Valter Fabrizio,
Apartma Valter, Ajba 13, Kanal
(5 + dodatna leièa).

Apartma Valter

Komisija za turizem si je v zaèetku
junija ogledala te nalobe. Vsi apartmaji so urejeni in pripravljeni za
oddajo gostom.
Prenoèièa Pr'Cerovèkovih

Tekst in slike:
Nika Testen, TIC Kanal

Apartma v Gostièu Kriniè
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OK Salonit Anhovo  Kanal

Mlaji deèki do odlièja
ski fantje.
Tretja tekma je odloèala o bronastem odlièju in sicer med ekipama
iz empetra in Kostanjevice na Krki. Odbojkarji iz empetra so zavihali rokave in tako v prvem nizu
tekmecem dovolili osvojiti le 14
toèk. S podobnim ritmom so empetrci nadaljevali tudi v drugem
nizu, ko so nasprotniku pustili
samo do 19. toèke. Ker je bilo tako
e vse odloèeno, so prilonost za
igranje dobili tudi igralci s klopi.
In to je ekipa Kostanjevice I z dobljenim tretjim nizom izkoristila.
Toda z bronasto medaljo so se
okitili igralci SIP empetra.

Da se za podmladek kanalske odbojke ni treba bati, so dokazali
mladi kanalski odbojkarji na finalnem turnirju v soboto, 29. maja
2010 v Kanalu.
Na domaèem parketu so se za naslov dravnih prvakov borile e ekipe Kostanjevica I, SIP empeter in
Marchiol Vodi.
V prvi polfinalni tekmi sta se pomerili ekipi Salonit Anhovo I in Kostanjevica I. V prvem nizu je bilo po
nekaj toèkah hitro jasno, da je premoè na strani domaèih odbojkarjev. Uspeneji napad domaèe vrste
je tako prinesel zmago v prvem
nizu. V enakem ritmu sta sledila
tudi ostala dva niza. Salonit Anhovo I si je z izidom 3:0 zagotovil
uvrstitev v finale in boj za naslov
dravnega prvaka.

V drugi polfinalni tekmi sta se pomerili ekipi SIP empeter in Marchiol Vodi. V prvem nizu so imeli
taktirko v rokah deèki iz Prvaèine
in zaslueno osvojili prvi niz.
Nekoliko bolj izenaèeno je bilo v
drugem nizu, ki so ga na koncu
osvojili odbojkarji iz empetra. Po
izenaèenju je sledil e zadnji, odloèilni tretji niz. Igralci iz Prvaèine so
prevladovali od zaèetka, vendar je
nasprotnikom uspelo izenaèiti na
22-ti toèki. Po napeti konènici pa
so si vstop v finale priborili primor-

Sledil je finalni obraèun. V dvorani
je bilo èutiti napeto ozraèje, saj je
primorski derbi odloèal o dravnem prvaku. Prvi niz je trener prvake Samo Miklavc na igrièe poslal
prvo ekipo, domaèinka Meta
Okrogliè pa se je odloèila drugaèe.
Na parket je poslala le dva najbolja igralca iz prve trojke. Vendar je
bilo takoj jasno, da bo treba poslati
v igro tudi tretjega. S pridobivanjem samozavesti domaèih igralcev
se je okrepil njihov napad in s tem
slabila nasprotnikova obramba.
Prvi niz se je konèal v prid Salonita
Anhovo I. Drugi niz je bil podoben
prvemu, saj se je domaèa ekipa

Ob tem velja poudariti, da so se
kadetinje prviè kvalificirale v A ligo
in za las izgubile boj v polfinalu.

Najbolji v posameznih ekipah:
Kostanjevica I: iga Kodeliè;
SIP empeter: Matic Udrih;
Ekipa Marchiol Vodi: Andrej Gregoriè;
Salonit Anhovo I: Jure Okrogliè.
Za najboljega igralca celotnega
turnirja pa je bil proglaen Jure
Okrogliè (Salonit Anhovo)
Tekst: Meta Okrogliè
Sliki: Danijel Markiè

Foto: Osebni arhiv

Delo z mladimi se
obrestuje
Tako so èlanice v 3. DOL zasedle
2. mesto v skupini, kvalifikacij za
2. ligo pa se zaradi finanène krize
niso udeleile. Kadetinje so med
41-imi ekipami dosegle 11. mesto,
stareje deklice pa so bile pete
med 52-imi prijavljenimi ekipami.
V mali odbojki so se nae nadebudne odbojkarice med 60-imi
ekipami uvrstile od 5. do 8. mesta,
v mini odbojki pa so naa dekleta
v konkurenci 63-ih ekip postala
dravne prvakinje.

Suvereni kanalski podmladek

Finalna tekma se je tako konèala
z izidom 3:0 za domaèine. Pokal
dravnega prvaka je v zrak zaslueno dvignila ekipa Salonita Anhovo I.
Turnir se je konèal s slavnostjo podelitvijo medalj, pokalov in praktiènih nagrad. Trenerji pa so izbrali
najboljega igralca iz vsake ekipe
in najboljega igralca turnirja.

OK Salonit Anhovo  Kanal je edini klub v Sloveniji, ki je v sezoni 2009/10 osvojil dva dravna naslova v mlajih kategorijah.
V januarju je mladinska ekipa postala dravni prvak, z dravnim
naslovom pa so se v mali odbojki okitili tudi mlaji deèki.

enska odbojka

V letonjem tekmovanju je Odbojkarski klub Eurokabel-Neptun Kanal kljub veliki finanèni krizi zabeleil nove uspehe.

znala zbrati. Napela je vse moèi in
je dovolila nasprotni ekipi osvojiti
le 17 toèk. Èeprav je bil po dveh
nizih e znan dravni prvak, so
fantje iz Kanala zbrali dovolj moèi
in e tretji niz odloèili v svoj prid.

Z mladinsko ekipo klub letos ni
nastopal, ker bi bil to dodaten finanèni zalogaj. So se pa mladinke
udeleevale razliènih turnirjev in
sicer:
- septembra - 2. mednarodnega
turnirja v Kanalu,
- decembra - 1. mednarodnega
turnirja v Kanalu,
- aprila - turnirja v Italiji  Mossa,
- aprila - turnirja v Italiji  Ferrara,
- maja - 2. Hitovega turnirja v spomin Slavku Lovièku,
- junija - 3. mednarodnega turnirja
v Bohinju.

cijah se kasneje obrestuje pri starejih selekcijah, posamezne igralke
lahko hitreje napredujejo in postanejo kljuène igralke èlanske ekipe
oz. lahko postanejo tudi èlanice
reprezentance.

Letonji najveèji uspeh kluba je
prav gotovo naslov dravnih prvakinj najmlaje ekipe pod vodstvom
trenerja Franca Bukovca. Trdo in
prizadevno delo v najmlajih selek-

Posebej je potrebno pohvaliti Evo
Mori, ki je postala kadetska reprezentantka Slovenije, s katero se
bo v prihodnjem letu udeleila
kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

Njena vloga podajalke je ena pomembnejih v reprezentanèni esterki.
Kakorkoli, naèrtno delo z mladimi,
ki sloni na dveh trenerjih, se je
spet obrestovalo. Posluh obèanov
in starev otrok se veèa in to daje
vsem, ki smo s klubom povezani,
voljo in eljo, da se klub ohrani in
tudi v prihodnje dosega tako dobre
rezultate. Tekst: Orjana tekar
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Eva Mori, odbojkarica kanalskega Neptuna

E. Mori v dresu kadetske reprezentance
Slovenije

Klub praznuje letos peto leto
delovanja. V mini odbojki ste
drugiè zapored osvojili dravni
naslov, prva ekipa, za katero
igra tudi ti, pa je v tretjeligaki
konkurenci pristala na drugem
mestu, kar je za zelo mlado
zasedbo izjemen doseek

Res je, klub bo letos avgusta praznoval petletnico delovanja. Dobro
delo trenerjev se kae v odliènih
rezultatih, predvsem v mlajih selekcijah, kjer smo e drugiè zapored osvoji dravni naslov. Tudi stareje deklice smo se ponovno uvrstile v polfinale dravnega prvenstva. Za èlansko ekipo nastopamo
mlada dekleta, nekatere smo e
stareje deklice, veèina pa je kadetinj. Skozi vsa tiri obdobja, kar igramo v tej ligi, zasedamo sam vrh
lestvice. Punce se z igranjem v 3.
ligi kalijo v dobre odbojkarice.

V moji druini je odbojka doma.
Mama je igrala pri Palomi Braniku
iz Maribora ter pri Hitu Nova Gorica, nastopila pa je tudi v jugoslovanski reprezentanci. Dres Hita
nosi tudi sestra Nika, nono je bivi
igralec Salonita pa tudi stric in teta
sta bila odbojkarja. Ko je pred leti
mama trenirala stareje deklice na
O Kanal, sem jo na treningih spremljala. Z oèetom sva si veèkrat podajala ogo in to je bil moj prvi
stik z odbojko. Kasneje, pri 9-ih
letih, sem zaèela trenirati pri nonotu v sekciji male odbojke. V tej
konkurenci sem dosegla tudi izreden uspeh in sicer 2. mesto v dravi, nam je svojo pripadnost odbojki zaupala simpatièna Eva, 14-letna
igralka OK Neptun iz Kanala, ki se
ne more odreèi odbojkarski ogi
tudi v prostem èasu. Kanal ni znan
le po izvrstnih odbojkarjih, ampak
tudi po vse boljih odbojkaricah.

Zaradi denarnih teav se je klub
odpovedal kvalifikacijam za
uvrstitev v drugo ligo. al vam
generalnega sponzorja, s
katerim bi lahko naredili korak
naprej, e ni uspelo dobiti

Koliko odbojkaric teje OK
Neptun?

Pri 14 letih meri e 184 cm, kar
za podajalko predstavlja izjemno
viino.

V naem klubu trenira 45 punc.
Glede na to, da je na oli samo
200 otrok, je to zelo veliko. Punce
treniramo v razliènih selekcijah,
nekatere tudi v veè od njih.

Res je, da smo si letos z odliènim
rezultatom priborile kvalifikacije
za uvrstitev v 2. ligo. Zaradi finanènih problemov kluba se jih nismo
udeleili. V te zadeve se ne spuèam, zato skrbi uprava kluba.
Vseeno pa smo bile punce malèek
razoèarane, ker nismo dobile prilonosti, da bi dokazale, da si elimo igrati v bolji ligi. Ker smo e
mlade, pa sem preprièana, da nam
bo to uspelo v naslednji sezoni.
elim si, da bi klub konèno dobil
dobrega generalnega sponzorja,
ki bi nam omogoèil, da te nae
rezultate e nadgradimo in vsem
dokaemo, da delamo dobro.

Ker so vsi v moji druini visoki,
sem taka tudi jaz. Kot mlada igralka sem e do nedavnega trenirala
na razliènih pozicijah, veèina pa

podajam. Ker v klubu igram za
stareje deklice, kadetinje, mladinke in èlanice, veèkrat vskoèim in
pomagam tudi kot napadalka. Po
razgovoru s trenerjem, sem se dokonèno odloèila, da bom podajalka, saj menim, da je visokih podajalk v Sloveniji izredno malo. Tu
vidim svoj potencial, ki ga moram
v prihodnosti e bolj nadgraditi in
se dopolniti v doloèenih elementih.
V svoje vrste te vabi tudi
prvoliga OK Hit Nova Gorica.
Se namerava e letos preseliti
v Novo Gorico, kjer igra tudi
tvoja stareja sestra Nika ali
ostaja pri Neptunu?
Vsaka igralka ima eljo igrati v
boljem klubu, v 1. ligi oziroma v
tujini. Tudi moja elja je, da bi nekoè tam igrala, kdaj bo to, e ne
vem. Ker sem e zelo mlada, se
prepuèam presoji svojih starev
in trenerja. Odloèitev, kje bom igrala v prihodnji sezoni, e ni padla.
Si tudi èlanica slovenske
kadetske reprezentance, ki jo
vodi Boris Klokoèovnik.
Prihodnje leto vas èakajo
kvalifikacije za evropsko
prvenstvo. Kakne so vae
ambicije?
Pravkar sem prila iz Italije, kjer
smo bili z reprezentanco na moènem turnirju. e pred tem pa na
pripravah na Hrvakem, kjer smo
trenirali skupaj s hrvako reprezentanco. Z reprezentanco nas èaka
e ogromno dela, uigravanja, da
se do popolnosti navadimo eden
na drugega in izpilimo na napad
in obrambo. Januarja nas èakajo
kvalifikacije za evropsko prvenstvo,
za katerega e ne vemo, kje bodo.
Govori se, da se za organizacijo
kvalifikacijskega turnirja poteguje
tudi OZS, mogoèe celo v Kanalu.
Upam, da jim bo uspelo dobiti
kandidaturo, saj bomo pred domaèim obèinstvom laje igrale in si z
njegovo pomoèjo uspele priboriti
udelebo na evropskem prvenstvu,
ki bo spomladi prihodnjega leta v

Tenis

Desklani zmagovalci 2. lige

Moki del desklanske tenike ekipe v sestavi Oton Namar, Franc Bevèar, Sergij Moènik,
Darij Kodelja, Franc Valentinèiè, Marjan Valentinèiè, Metko Goljevèek, Zdenko Ipavec,
Ljubo Mariniè, Milan Murovec je v petek, 4. junija 2010 odigral zmagoviti niz v drugi
Severno Primorski moki teniki ligi in tako zasedel prvo mesto.
Ligo so zaèeli igrati letos spomladi in jo zakljuèili na domaèem igrièu. Poleg Desklanov so
nastopale e ekipe Gorice, Ajdovèine, Vipave, Tolmina, Kluba 66 Bukovica in Kluba 66 Polhi
in.
Teniki klub Deskle, ki je do lanskega leta nastopal pod imenom portno drutvo Morsko,
je zadnjo letonjo tekmo odigral proti Klubu 66 Polhi, v ligi pa nai fantje nastopajo e od
leta 2003.
Fantje, kar tako naprej. Èestitke in veliko portnih dosekov ter zavidljivih prvih mest tudi v
prihodnje.
Nataa Jeronèiè

Turèiji.

al se èlanski izbrani vrsti
Slovenije tudi letos ni uspelo
uvrstiti na evropsko prvenstvo.
Kaj bi bilo potrebno storiti, da
bi se slovenske odbojkarice
konèno le uvrstile na veliko
tekmovanje?
Po pogovoru z eno izmed reprezentantk sem imela obèutek, da
je bila ekipa premlada in neizkuena, da bi si zagotovila mesto na
evropskem prvenstvu. Èe bi mogoèe zaupali e kakni stareji, izkueneji igralki, bi lahko bilo tudi drugaèe. Ne vem, teko je govoriti o
tem, èe nisi zraven.
Ima mogoèe vzornico?
Mama je bila odlièna igralka, sprva podajalka, kasneje pa je postala
odlièna napadalka. Ker igram na
mestu organizatorke, ièem tudi
vzornike na tej poziciji. Zelo mi je
ostala v spominu Aleksandra Milosavljeviæ, biva igralka Hita iz
Nove Gorice. Pri njej so me navduili predvsem odlièna tehnika, sposobnost vodenja ekipe in zmagovalna miselnost.
Kako preivlja prosti èas in
kakni so tvoji hobiji?
Ko se vrnem z reprezentanènih
priprav, si bom vzela èas za treniranje beach volleya s sestro. Lani
sva dosegali lepe zmage. Upam,
da bova tudi letos uspeni, morda
e bolji, tako v napadu kot tudi
v obrambi. Drugaèe pa prosti èas
preivim pri Soèi in s prijatelji na
igrièu.
Kaj pa tvoji cilji? Prav gotovo si
eli postati izvrstna
odbojkarica, ki bo lahko èez
kakno leto igrala tudi v
kaknem velikem evropskem
klubu?
Sem e mlada in imam veliko elja. Naj ostanejo skrite. Èas in delo
bosta pokazala, èe se mi bodo izpolnile.
Marko Lazar

Foto: TK Deskle

Foto: Osebni arhiv

Za korak naprej poèakati na pokrovitelja
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portni twirling klub Deskle

Ob koncu dejavne in pestre sezone
v organizaciji Drutva upokojencev
Deskle, na Prazniku pargljev v
Orehovljah in Norminem memorialu v Novi Gorici.

Skupna predstavitev twirlaric v desklanski telovadnici

DESKLE  V telovadnici tukajnje osnovne ole se je na sonèno nedeljo,
13. Junija, zbralo priblino 150 gledalcev, da bi si ogledalo nastope
deklet portnega twirling kluba. Obiskovalce in nastopajoèe je najprej
pozdravil predsednik KS Deskle Klemen Staniè.
Pie: Karmen Maffi
Slike: Nika Bratu
Najprej so se predstavile najmlaje
twirlarice, ki trenirajo dve leti in
se pripravljajo, da se bodo prihodnje leto prviè udeleile kvalifikacij
za dravno prvenstvo.
Za njimi so nastopile ostale twirlarice s svojimi tekmovalnimi nastopi, ki so jim prinesli na dravnem

Najmlaje so s svojim nastopom
razveselile nao najstarejo obèanko in dravljanko Tinco za njenih
èastitljivih 110 let in se ovekoveèile
v drubi predsednika drave.
Tudi za najstareje twirlarice je bila
sezona zelo razgibana, saj so popestrile skoraj vse tekme Odbojkar-

Dekleta so z redno vadbo prenehala konec junija, saj si zasluijo malo
oddiha.
Toda ne vse.
Letos se Twirling zveza Slovenije
z dravno reprezentanco ne bo
udeleila evropskega pokala v Angliji zaradi prevelikih strokov.
Predvidena pa je udeleba na mednarodni tekmi nijega ranga v jeseni.
Ana Kaèek se je vseeno odloèila
udeleiti se evropskega pokala v
lastni reiji, seveda pod okriljem
kluba.

Razgibana in ritmièna sezona

Èez poletje bodo Ana Kaèek , Tina Maffi in Angelika Koncut nadaljevale izobraevanje do najvije
stopnje - trenerke twirlinga.
Letonja sezona je bila torej zelo
razgibana.
Toda dekleta zaènejo s treningi e
v avgustu in sicer na petdnevnih
aktivnih pripravah ob morju. V
septembru pa klub vabi v svoje
vrste vse, ki jih zanima in so eljne
vrtenja palice.
In ob koncu e nekaj zahval:
Na prvem mestu je vsekakor obèina Kanal ob Soèi, z upanom Andrejem Maffijem na èelu , ki nas
finanèno podpira in tudi pravno
so vedno pripravljeni pomagat.

Bogata bera priznanj in uspehov

prvenstvu sedem prvih mest, pet
drugih in sedem tretjih mest.
Ekipno pa so se uvrstile na drugo
mesto.
Po enournem pestrem programu
vseh petdesetih èlanic kluba so
sledile zahvale.
Klub se je zahvalil Obèini Kanal ob
Soèi in O Deskle za dobro sodelovanje.
Z drobno pozornostjo se je zahvalil
tudi vsem starem, ki dejavno sodelujejo v klubu.
Twirlarice so bile letos zelo aktivne. Nastopale so irom po nai
obèini. Tako so se odzvale povabilu Pihalnega orkestra Salonit in
popestrile 6. sreèanje pihalnih orkestrov v Anhovem.
Predstavile so se otrokom iz vrtca
in O Kanal v akciji VRNIMO ULICE
OTROKOM.

skega kluba Salonit v Kanalu. Ob
koncu lanskega leta 2009 so paradirale na prireditvi ob 50-letnici
Ljudske univerze v Novi Gorici.
V aprilu so sodelovali v akciji Oèistimo Slovenijo tako stari s èièenjem kot dekleta z nastopom na
zakljuèni prireditvi nae krajevne
skupnosti.
Konec aprila so se twirlarice udeleile 14. dravnega prvenstva na
Ptuju.
Ana Kaèek z 2. mestom v kategoriji A- freestyle senior in skupina,
ki jo Ana trenira, s 1. mestom v
kategoriji B- Team junior so se uvrstile v dravno reprezentanco. To
pomeni, da se lahko pod okriljem
Twirling zveze Slovenije udeleujejo mednarodnih tekem.
V maju so naa dekleta nastopila
na Sreèanju treh generacij v O
Kanal, na odmevni plesni prireditvi

Zahvaljujemo se tudi ravnatelju
O Deskle Vojku Simèièu in vzdr-

Najmlaje twirlarice

evalcu telovadnice Brunu Bizjaku,
ki nama vedno prisluhneta in omogoèita dodatne ure za uporabo
telovadnice.
Prav tako se moramo zahvaliti naim petim uèiteljicam in dvema
vaditeljicama, ki s svojo strokovno
podkovanostjo vse leto trenirajo
in izvabljajo vse te spretnosti iz
naih deklet.
Zahvaljujemo se zvestim spremljevalkam, ki na vseh nastopih bdijo
nad naimi dekleti in so vedno ob
pravem èasu na pravem mestu.
Lahko bi rekli, da so postale profesionalke v svojem poslu. To so
mame Andreja Koncut, Lili Kamenèek, Vesna Gustinèiè in
Demi Munih.
Roica hvalenosti pripada tudi
Niki Bratu, ki nas s svojim fotoaparatom spremlja e tretje leto
na dravnih prvenstvih in poskrbi
za trajen spomin. Poleg tega e
peto leto ureja nao spletno stran
in skrbi za oblikovanje plakatov.
Zahvaljujemo se tudi vsem frizerkam, ki so polepale nae twirlarice
pred nastopi na dravnem prvenstvu: Frizerstvo IN - Anja Jug,
Frizerstvo in kozmetika Laura Laura Pirih ter frizerka in naa
biva èlanica Mojca nidarèiè.
Nazadnje pa se twirlarice zahvaljujemo naim starem, ki nas podpirajo in v velikem tevilu spremljao na tekmovanjih in raznih prireditvah.

Navijaèev in spodbude s tribun ne manjka
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11-metrovka:
Vasja Simèiè, vratar Hita Gorice

Foto: Osebni arhiv

Od mundiala do Veselih tajerk
Vratarji me na letonjem mundialu niso preprièali. Vse preveè
je bilo napak, ne glede na omenjene posebnosti oge Jabulani.
Je bila odloèitev FIFE, da
svetovno prvenstvo organizira
v Juni Afriki prava?
Zame odloèitev svetovne nogometne organizacije, da prvenstvo organizira v Juni Afriki, ni
bila prava, saj je zvok vuvuzel
neznosen, kar je pri spremljanju
tekem zelo moteèe. Nad njimi
so se pritoevali tudi igralci, ker
je komunikacija med njimi med
samo igro skoraj onemogoèena.
Pred leti si branil tudi za mlado
slovensko reprezentanco. Ali
upa, da bo, recimo èez
kakno leto, dobil povabilo
tudi v najboljo izbrano vrsto
Slovenije?
Kot vsak portnik si tudi sam
elim igrati za izbrano vrsto,
vendar bo potrebno e trdo garati in odigrati dobre tekme v
prvi slovenski ligi. Upam, da bom
imel tudi sreèo, da ne bo pokodb.

Letonje svetovno nogometno prvenstvo je potekalo, z izjemo
dveh preseneèenj, izpada Francije in Italije v predtekmovanju, brez
velikih posebnosti, je klepet, e pred zakljuènimi boji na letonjem
mundialu v Junoafriki republiki, zaèel Vasja Simèiè. V sreèanjih
s sedmo silo ni najbolj zgovoren, zato pa se veliko bolje poèuti
med vratnicami ter na odru, pred pevskim mikrofonom. e posebej,
ko se nahaja v drubi prijetnih deklet.
Poizveduje: Marko Lazar

Slovenska reprezentanca je na
svetovnem prvenstvu presegla
prièakovanja, a al sreèa ni
bila na nai strani
Slovenci smo si napredovanje
gotovo zapravili na tekmi proti
ZDA, kjer je bila zmaga praktièno
e naa. Ponudila se nam je izvrstna prilonost, vendar smo jo z
dvema napakama v obrambi al
zapravili. Proti Angliji je bilo teko prièakovati pozitiven rezultat,
ker je ta vendarle svetovna nogometna velesila.

tov, predvsem bivih igralcev Hita Gorice, kar samo potrjuje, da
se v goriki nogometni oli dela
dobro. Na tem svetovnem prvenstvu je izstopal predvsem
Valter Birsa, ki je v ivljenjski
formi.

Slovenska reprezentanca je
dokazala, da se lahko tudi v
prihodnjih letih uvrsti na
kakno veliko tekmovanje. e
septembra se zaèenjajo
kvalifikacije za Euro, ki ga
bosta èez dve leti gostili
Ukrajina in Poljska. Glavna
konkurenta Sloveniji v teh
kvalifikacijah bosta Italija in

Slovenska reprezentanca je dokazala, da se lahko enakovredno
bori z vsako reprezentanco sveta, zato lahko tudi v prihodnje
realno prièakujemo uvrstitve na
velika tekmovanja.
Gorica je v prejnji, zelo
razburkani sezoni, zakljuèila
prvenstvo na visokem tretjem
mestu in se znova uvrstila v
evropsko tekmovanje. Poleti
je ekipa doivela kar nekaj
sprememb. Se bo lahko tudi
letos potegovala za najvija
mesta?
V lanski sezoni smo zelo dobro
odigrali predvsem spomladanski
del in se na koncu uvrstili na tretje mesto, kar je bilo veè od prièakovanj. Pred letonjo sezono
nas je zapustilo kar nekaj igralcev, zato bodo vlogo manjkaJOèih morali prevzeti mladi domaèi
igralci, ki pa potrebujejo doloèen
èas, da se privadijo na viji nivo
igranja. Osnovni cilj bo uvrstitev
nekje v sredino lestvice, toda
mona so tudi preseneèenja.
Zelo dobro se znajde tudi na
odru v vlogi pevca. e posebej
v drubi Veselih tajerk.
Glasba mi pomeni sprostitev in
ker rad pojem, sem se z veseljem
odzval povabilu mojih prijateljic
Veselih tajerk in nastopil na njihovem koncertu. Ker mi je bilo
to zelo veè, upam, da bom z
njimi e veliko prepeval.

Foto: Osebni arhiv

Vasja Simèiè v elementu ...

Srbija, ki pa na tem mundialu
nista navduili.

Veliko je bilo govora o ogi
Jabulani, ki naj bi bila za
vratarje sila neugodna,
kritizirali pa so jo tudi
napadalci.

Pomembno vlogo v
reprezentanci so imeli tudi
Primorci.

oga Jabulani je res neugodna
za vratarje. Predvsem streli z razdalje so teko ubranljivi, saj dobi
oga poseben let in lahko ujame
vratarja na krivi nogi.

Res je, v reprezentanci je kar
nekaj primorskih reprezentan-

Kako ocenjuje vratarje na
letonjem mundialu?

in v drubi Veselih tajerk
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Karate turnir

Kanalci upravièili povabilo
Turnirja se je udeleilo 130 tekmovalcev in tekmovalk iz razliènih klubov Karate zveze Slovenije - portnega karateja Slovenije. Kot predstavniki SZTK - tradicionalnega karateja smo bili zelo veseli uvrstitev
naih tekmovalcev v celoti. Kljub
razliènosti zvez in naèinu tekmovanja so nai tekmovalci posegli
po visokih uvrstitvah.
Odliène rezultate so dosegli tudi
èlani sekcije KK Goryu iz Kanala in
tako zaokroili skupni klubski uspeh.

Foto: KK Goryu

V soboto 24. Aprila letos je v telovadnici ministrstva za obrambo pri
vojanici Franca Rozmana Stantae v Ljubljani potekal karate turnir
KIMON OPEN 2010. Nanj nas je povabil organizatro KK Kimon.
Zabeleil: Milan Bezjak
Alja Markiè
- Kata ekipno 2. mesto
Domen Golja
- Kihon Ippon Kumite 2. mesto
- Jiyu Ippon Kumite 1. mesto
Alja Bezjak
- Kata posamezno 2. mesto
- Jiyu Ippon Kumite 2. mesto
Manja Bezjak
- Kata ekipno 1. mesto
- Kihon Ippon Kumite 2. mesto
- Jiyu Ippon Kumite 1. mesto

Tradicionalni karate

Strokovni seminar in 7. dravno prvenstvo
Odlièno izpeljan seminar je ponudil
predstavitev kate Heian Yondan s
smiselno nadgradnjo - praktièno
predstavitvijo tehnik empi-uchi in
hiza-geri v aplikaciji.
Tokuhisa sensei nas je ponovno
oèaral s svojo izjemno eksplozivnostjo in tehnièno dovrenostjo.
V nedeljo, 16. maja pa je v organizaciji Slovenske zveze tradicionalnega karateja (SZTK) in KK Grade
potekalo 7. dravno prvenstvo v
tradicionalnem karateju.
Med 160-imi tekmovalci je ekipa
karate kluba Goryu nastopala v
tekmovalnih disciplinah kata posamezno, kata ekipno in v karate
bojih (kik in jik).

Mini odbojka
Kanalske odbojkarice e
drugiè zapored dravne
prvakinje
V zadnjih majskih dneh se je prav
gotovo pisala zgodovina naega
kraja. V Kanalu je namreè potekal
finalni turnir dravnega prvenstva
v mini odbojki za deklice (starostna
kategorija do 11 let).
Do finala so se prebile ekipe iz
Kamnika, Ljubljane, Maribora in
iz Kanala (OK Eurokabel Neptun).
Deklice iz Kanala so pometle z vsemi nasprotniki, saj so gladko pre-

magale vse ekipe in e drugo leto
zapored postale dravne prvakinje
v mini odbojki. Izjave iz poraenih
klubov so se glasile: Punce iz Kanala so vsem igralkam in gledalcem v dvorani dale lekcijo iz vrhunske mini odbojke.
Za najboljo igralko turnirja je bila
izbrana Polona Maruiè. Odloèitev
pri izboru pa ni bila lahka. Najveèji
konkurentki sta ji bili prav njeni

soigralki - sestri pela in Naða
Simèiè, s katerima e tretje leto
zapored skupaj sestavljajo 1. trojko
ekipe.
Vse punce so pokazale ogromno
znanja in lepe igre.
Vrhunska igra teh tako mladih igralk je plod trdega dela, ki poteka
pod vodstvom izkuenega trenerja
Franca Bukovca in seveda izredne
ljubezni do odbojke.

V skupni klubski razvrstitvi so nai
tekmovalci klubu priborili 2. mesto,
za kar jim iskreno èestitamo.
Èlani sekcije Kanal so ponovno
navduili z odliènimi rezultati in
sicer:
Alja Markiè  Kata skupinsko
1. mesto (ml. deèki B)
Alja Markiè  Jiyu Ippon
Kumite 3. mesto
Domen Golja  Kata skupinsko
2. mesto (ml. deèki B)
Kenny Pliberek  Kata skupinsko 3. mesto (st. deèki C)
Kenny Pliberek  Kihon Ippon
Kumite 1. mesto
Alja Bezjak  Kata skupinsko
3. mesto (st. deèki C)
Manja Bezjak  Kata skupinsko
2. mesto (st. deklice C)
Manja Bezjak  Jiyu Ippon
Kumite 3. mesto
Zapisal: Milan Bezjak
Foto: Osebni arhiv

Èlani kluba Goryu smo se 15. maja
letos udeleili strokovnega seminarja tradicionalnega karateja, ki
ga je vodil sensei Takashi Tokuhisa.

Puncam iskreno èestitamo in elimo e obilo portnih uspehov.
Velika zahvala pa gre predvsem
vsem sponzorjem, donatorjem,
trenerju in starem, saj brez njih
finalnega turnirja v Kanalu ne bi
bilo.
Elvira Maruiè

Kleèijo (z leve proti desni):
Polona Maruiè, Naða Simèiè, pela
Maruiè, Nika Kralj,
Sara Podbrèek
Stojijo (z leve proti desni):
Franc Bukovec, Hana Munih, Manca
Turketo, Gentiana Zabeljaj

kriem-kra
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Pogled èez

Od pionirjev prek laptop-a, mp4 do
facebook generacije
Nadaljevanje iz prejnje tevilke.

Dominika Kozarièa, Èukov (Krokodilèki), Avia Benda, Helene Blagne
(Moj mornarèek), 1X benda (Tih
deeven dan), Hajdi, Janeza Bonèine Benèa, Zorana Predina (Skutrana), Californije, Koirrapteama, Sendi, Faraonov, Andreja ifrerja (Na
zdravje naih ena), Leteèih potepuhov (Bicikl), Darje vajger (Prisluhni mi), Regine (Dan najlepih
sanj), Marte Zore (e si tu), Avtomobilov, Power dancers (Ujemi
me), Anje Rupel (Odla bom e to
noè), Babilona, 4fun s Karmen Stavec, Rock'n'Banda (Jagode in èokolada), Tanje Ribiè (Zbudi se), Halo
(Anita ni nikoli), Kingstona (Ko bo
padal de), Don Mentoni benda
(Dobra mrha), Zlatka Dobrièa (Ne
joèi Anèica), Romane Kranjèan (Huda mravljica), Obvezne smeri ...

Popisuje: Vesna Velièek; Slike: Svetovni splet

Star papir in skromna, a prijazna
ponudba

Bog ne daj, da crkne televizor
(A. Smolar)
Èe smo nekoè izdelovali pièalke
v naravi, smo sedaj po televiziji
gledali izdelovanje pièalk. Po televiziji smo spremljali tudi nastope
naih portnikov in navijali zanje.
Najprej smo drali pesti za smuèarja Matejo Svet in Bojana Kriaja
ter igralko tenisa Moniko Sele.
Kasneje so jih zamenjali drugi ob-

tegobe reevala teta Justi. Nemki
Bravo, iz katerega smo trgali posterje priljubljenih najstnikih skupin
in pevcev, kot so: New Kids on the
Block, Guns'n'Roses, Madonna, Roxette, Queen, Ace of base, Nena,
Prince, Michael Jackson, Whitney
Houston, si je svojo pot zaèel utirati
v vijih razredih osnovne ole.
Plesali smo lambado. Od slovenskih in jugoslovanskih ustvarjalcev
so nam najbolj le v uho pesmi

Posterjev kar hoèe

Smuèarka Mateja Svet

razi: Jure Koir, Urka Hrovat, Katja
Koren, Alenka Dolan, Franci Petek,
Tomo Èesen, Marko Miliè. Legende
tedanjega èasa so bili tudi e Ayrton Senna, Steffi Graf, Boris Becker, Alberto Tomba, Vreni Schneider, Andre Agassi. Cicibanu, ki je
bila revija uèencev male ole ter
nijih razredov osnovne ole, je
sledil Pil, v katerem je najstnike

nae Tajèi (Hajde da ludujemo),
Irene Vrèkovnik, Don Juana (Rdeèo
mano ima v laseh), Pop Designa
(Ko si na tleh), Agropopa (Samo
milijon nas e ivi, Ti si moj sonèek),
Mirana Rudana, Naceta Junkarja,
Big Bena (Debela deklica), Pande,
ank Rocka, Marijana Smodeta
(Mrtva reka), Magnifica, Simone
Wiess, Mikija arca, Napoleona,

Vsako leto smo v oli zbirali star
papir in tekmovali z ostalimi razredi, kdo bo zbral veè papirja.
Zmagovalni razred si je prisluil izlet ob zakljuèku olskega leta.
Hrano smo tedaj veèinoma sami
pridelovali. Po najnujneje stvari
smo hodili v majhne trgovine s
prijaznimi prodajalkami. Velikih
nakupovalnih centrov tedaj ni bilo.
Dedek Mraz nama je z bratom nosil darila vsako leto, tako v maminem kot tudi v oèetovem podjetju.
Ter celo v olo je priel. V rdeèo
opravo naemljenega Boièka tak-

dilo. Stari in mladi so kadili cigarete
Drina, 57, Ronhill. Kasneje so prili
Marlboro, Galouise, West, Boss.
Ravnoteje na rogovem kolesu poni sem zaèela loviti e zelo zgodaj.
Kasneje so ponije in stara kolesa
brez prestav ter BMX-e zamenjala
gorska kolesa na 18 in 21 prestav.
Moda tedanjega èasa je bila za
moje pojme grozna. Se e spomnite enskih oblek in srajc s podloenimi rokavi, otrokih superg na
jeka, umeèih trenirk, belih nogavic ter debelih okvirjev oèal?
Prièeske so se tudi ujemale s tedanjim modnim trendom (trajna na
ovèko, fru-fru, èopek las, prièeska
na gobico). Veèina med nami je
preivljala poletne poèitnice na
morju v poèitnikih domovih podjetij ali apartmajih sorodnikov. Na
poèitnice smo nosili Mikijev zabavnik, stripe Lakotnik, Zvitorepec in
Trdonja, knjige 5 prijateljev, Skrivnosti, Èasovni stroj, Zvesti prijatelji,
Skrivni dnevnik Jadrana Krta.
Veliko smo se tudi kotalkali in lovili
ribe. Namesto da bi si umivali zobe
z zobno pasto Paperinos z okusom
jagode in pomaranèe, smo jo kar
jedli. Tako dobra je bila. Kotalke
izpodrinejo rolerji, paperinos zobno pasto pa zobna pasta Colgate.
In èe smo konec 80. in v zaèetku
90. let med krajimi poèitnicami
obiskovali predvsem slovenske kraje, se je ta trend sedaj prenesel na
obiskovanje krajev v tujini. Veliki
bum doivijo Gardaland v Italiji,
Minimundus v Avstriji ter Disney-

Brez puk in ro ni lo

rat e nismo poznali. Tisti, ki so si
lahko privoèili avtomobile, so se
vozili z avti diana, yugo, aba,
stoenka, fièo, kalimero, petka.
Ostali pa, ki so imeli malo pod palcem, so se morali zadovoljiti z avtobusi z lesenimi sedei, ki so bili
do zadnjega kotièka polni. Povrh
vsega se je takrat na vseh javnih
prevoznih sredstvih lahko tudi ka-

land v Franciji. Poveèa se prodaja
lego kock, video igric ter pripomoèkov za uèenje tujih jezikov, predvsem angleèine. Nori postanemo
na chupa chups lizike, milka èokolado ter bali rieve tablice.
Facebook generacija
Drubene in politiène spremembe

kriem-kra

Skupna jezikovna jedra

na zaèetku 90. let so spremenile
zemljevid nekdanje velike Jugoslavije. Bila sem v 2. razredu, ko se
je zaèela vojna. Medtem ko so se
moji vrstniki skrivali po zaklonièih,
si delali zaloge hrane, jokali in se
poslavljali od svojih blinjih mokih
èlanov druine, ker so le-ti bili poklicani v vojsko, vojne kot take v
Sloveniji nisem obèutila, saj smo

Razpad drave v ognju in krvi

bili s stari na morju v Poreèu.
Turistov skoraj ni bilo, èenje so
bile smeno poceni, letala so preletavala nebo. In v naslednjih letih
so na nao olo prihajali novi obrazi soolcev, ki niso znali slovensko.
A sprejeli smo jih za svoje, jim pomagali pri domaèih nalogah in
uèenju, jim torbe napolnili z novimi
zvezki in barvicami ter jih uèili osnov slovenskega jezika. Na televiziji
so prenaali posnetke z bojiè, obstreljevanje Sarajeva mi je e do danes ostalo v spominu. Knjiga Zlatin
dnevnik je bila zadnji knjini hit,
ki smo ga morali vsi prebrati. V
oli se je nehalo pouèevati srbohrvaki jezik, ki sem se ga nauèila
kasneje pri dvaindvajsetih letih. V
delovnih zvezkih pri matematiki
smo zaèeli popravljati DIN v SLT
in nato v SIT. Zaèelo se je novo
obdobje, ki je s seboj prineslo pop-
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lavo novih izdelkov tujih blagovnih
znamk, veèjo odprtost do ostalega
sveta, èeprav smo èez mejo e vedno vercali najrazlièneje izdelke,
ki so bili v tujini bistveno ceneji
kot v Sloveniji. Vsakiè znova smo
se poèutili kot tatovi, ko so cariniki
pretevali kavo in mandarine v prtljaniku. Pravi carji so bili tisti, ki
so imeli telefon doma, kaj ele velik mobilni telefon s tevilko 0609.
In ko je imel stacionarni telefon
doma skoraj vsak, se je zaèelo klicanje nakljuènih telefonskih tevilk.
Kar tako, da smo se zabavali. Tuje
najstnike skupine in pevci so postajali vedno bolj popularni. Take
That, Brian Adams, Dr Alban (Look
who is talking), Unlimited (No limit), East 17, Boyzone, Caught in
the Act, Kelly Family, Back Street
Boys, Rednex (Cotton eye Joe), The
Cranberries, Metalica, Green day,
Dj Bobo, Shaggy (Boombastic), Tic
Tac Toe, Oasis (Wonderwall), Spice
girls (Wannabe), N' Sync, Celin Dion, Alanis Morissette (Ironic), No
doubt, No mercy (Where do you
go?), Toto Cotugno (Insieme 92)
so obnoreli tudi Slovenijo.
Poplesavali smo v ritmih makarene
ter neno ubijali s pesmijo Killing
me softly. Obdobje raèunalnike,
internetne in mobilne tehnologije
je zaèelo osvajati ire mnoice.
Predvsem mlade. Dopisovanje preko navadne pote je skoraj povsem
izginilo. Namesto poèasne pote
sedaj uporabljamo elektronsko poto. Drage klice v tujino preko stacionarnega telefona je nadomestila
internetna telefonija s Skypom in
Googletalkom na èelu. Okretne
Walkmane in CD predvajalnike
smo nadomestili z majhnimi mp3ji,
ki jih je moè spraviti v e tako majhen ep. In Facebook, veliki brat
21. stoletja, je naredil pravo revolucijo v medmrenem sporazumevanju, kjer pozabljeni prijatelji, znanci
samo s pritiskom na gumb sprejmi
postanejo zopet nai prijatelji.
Sledimo jim na vsakem koraku, kaj
poènejo, kje se potepajo, komentiramo njihove fotografije in razpoloenje ter jim poiljamo navidezne
kozarce piva, poljubèke in objeme.
Veèina starejih ljudi mi pripoveduje, kako lepo so se imeli v Jugoslaviji, kjer je vsak imel delo, plaèo in
mu ni bilo treba skrbeti za prihodnost. V duhu tovarikega sodelovanje, nesebiène medsebojne pomoèi, iskrenosti, resnicoljubnosti,
marljivosti in skromnosti smo se
razvijali v potene dravljane, ki
smo hvalili in povzdigovali v oblake
nao dobro, poteno, lepo, veselo,
rodovitno, modro, slavno, mlado,
gostoljubno, edino, slono, zdravo,
veliko, bogato, hrabro, bratsko,
moèno, èudovito Jugoslavijo.
Marsikdo velikokrat e pomisli na
skupno domovino Jugoslavijo, najsi bo v èasu kaknih dravnih proslav in praznikov, v èasu volitev (ko
vsi omenjajo, da smo socialna drava), ko gremo mimo kaknega

Yugo  avto za vse generacije

spomenika, pa ko doma briemo
prah s Titovih knjig, v èasu pusta,
ko se veliko ljudi rado naemi v
pionirèke. e do pred nekaj leti
sem na naih cestah opazila avtomobile znamke Yugo. Danes sem
pa ena med redkimi, ki se s Stoenko rdeèe barve, izdelane leta 1989,
prevaa po stranskih in glavnih
cestah. Veèina napisov Na Tito
izginja pod visokim bujnim rastjem. Zgleda kot da bi eleli pozabiti
naega drueta Tita, ki smo se mu
e pred 30-imi leti klanjali in slavili
njegov rojstni dan.
Zase lahko reèem, da imam neko
nostalgijo po stari dravi, èeprav
sem bila le 9 let stara, ko je Jugoslavija razpadla in se je na njenih
tleh zaèela vojna. Sprejela sem novosti, ki jih je s seboj prinesel kapitalizem. Nekatere bolj druge manj
uporabljam, za nekatere se sploh
ne zmenim. V sebi e vedno nosim
nekatere vrednote, ki so bile v èasu
Jugoslavije spotovane in cenjene
(potenost, izkuenost, enakost,
olikanost, imeti znanje). Èe smo
kot pionirji posluali tovariice in

jih zaradi njihovega znanja cenili
in spotovali ter se uèili zato, da
bi kaj znali, se dananji olarji uèijo
zato, da bi dobili le dobre ocene
in se vpisali na dober tudijski program. Znanje je tako postalo vrednota za dosego cilja in povsem
razvrednoteno. Nauèimo se le toliko, kolikor od nas zahtevajo. In
preostanek èasa presedimo pred
laptopom in se dopisujemo s prijatelji v angleèini na Facebooku.

Medmreje globalnega bratstva in enotnosti

za mostom
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Program mednarodnega festivala
Kogojevi dnevi 2010
Petek, 3. september ob 19.00
Kanal ob Soèi, Kontrada

Petek, 1. oktober ob 20.30
Deskle, kulturni dom

Slovesna otvoritev festivala
Nagovor: g. Ciril Zlobec, predsednik organizacijskega odbora
Nagovor: g. Andrej Maffi, kanalski upan
Slavnostna govornica: ga. Majda irca, ministrica za kulturo RS
Odprtje razstave Marjana Trarja

Koncert za mladino

Kanal ob Soèi, cerkev sv. Marije Vnebovzete ob 20.30
Koncert Orchestra di Padova e del Veneto
Mirjam Kalin, solistka
Anton Nanut, dirigent
Petek, 10. september ob 20.30
Kanal ob Soèi, cerkev sv. Marije Vnebovzete
Vokalna akademija Ljubljana
Stojan Kuret, dirigent
Petek, 17. september ob 20.30
Kanal ob Soèi, cerkev sv. Marije Vnebovzete
Godalni kvartet ACIES
Matej Zupan, solist

Program: solisti glasbene matice Trst  nagrajenci razliènih
glasbenih tekmovanj
Ponedeljek, 11. oktober ob 20.30
Nova Gorica, kulturni dom
Ansambel INTERACTIV  Tokio  Japonska
Nedelja, 10. oktober ob 16.00
Gorenji Tarbij (Srednje)  Tribil Superiore (Stregna) Slovenska Beneèija
(Italija)
Cerkev sv. Ivana
Orkester opere HNK Rijeka
Sreda, 20. oktober ob 20.30
Trst, kulturni dom
Veèer glasbe in poezije Cirila Zlobca ob njegovi 85 - letnici

Petek, 24. september ob 20.30
Kanal ob Soèi, cerkev sv. Marije Vnebovzete

Za koncert tria ARS MUSICA se dogovarjamo s soorganizatorji v Ajdovèini - glede datuma izvedbe koncerta
v oktobru.

Orgelski koncert
Gregor Klanèiè, orgle
Luka Ipavec, trobenta

Za koncert godalnega kvarteta CALISTO se dogovarjamo
s soor-ganizatorjem Kulturnim centrom Lojze Bratu v Gorici  Italija - glede datuma izvedbe.

Obèina Kanal - *Koledar dogodkov
Avgust, September 2010
AVGUST
Petek 6. in Sobota 7. Avgust
BUKAFEST 2010 (Kal nad Kanalom, ob 18. uri), TD in KS Kal nad
Kanalom
Sobota 7. Avgust
Balinarski turnir (Avèe, ob 9. uri), KTD Avèe
Nedelja 8. Avgust
Muje dirke (portni park in okolica Levpe), KTD Levpa
Nedelja 15. Avgust
Skoki z mosta, TD Kanal
13. - 29. Avgust
Rastava gledalika fotografija (gostièe Kriniè), GD Kontrada
Petek 20. Avgust
Gledaliki posvet (gostièe Kriniè, ob 18. uri), GD Kontrada
Petek 20. in Sobota 21. Avgust
Nogometni turnir , (Avèe, ob 17. uri), KTD Avèe
Petek 20. Avgust
Gledalièe na Kontradi (Kontrada, v primeru deja v KD Deskle, ob 20.
uri), GD Kontrada
Sobota 21. Avgust
Odbojka na mivki, (Morsko, ob 9.30), D Morsko
Èasopis Most izdaja obèina Kanal ob Soèi, Trg svobode 23, 5213
Kanal. Odgovorna oseba izdajatelja: Andrej Maffi. Odgovorni
urednik: Valter Pregelj. Èlani urednikega odbora: Ksenija Èernuta,
Irena Hoèevar Kriniè, Nataa Ozebek, Petra Paravan. E-naslov:
glasilomost@yahoo.com. Oblikovanje: Capelo d.o.o. Tisk: Koèevski
tisk. Naklada: 2.500 izvodov. Èasopis Most je vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno tevilko 705.

Sobota 21. Avgust
Gledalièe na Kontradi (Kontrada, v primeru deja v KD Deskle, ob 20.
uri), GD Kontrada
Nedelja 22. Avgust
Gledalièe na Kontradi (Kontrada, v primeru deja v KD Deskle, ob 20.
uri), GD Kontrada
Nedelja 22. Avgust
Druabno sreèanje krajanov, (Ladièe, ob 14. uri), DU Deskle
Petek 27. Avgust
Gledalièe na Kontradi (Kontrada, v primeru deja v KD Deskle, ob 20.
uri), GD Kontrada
Petek 27. Avgust
Noèna izmena (Anhovo), Salonit Anhovo
Sobota 28. Avgust
Gledalièe na Kontradi (Kontrada, v primeru deja v KD Deskle, ob 20.
uri), GD Kontrada
Nedelja 29. Avgust
Gledalièe na Kontradi (Kontrada, v primeru deja v KD Deskle, ob 20.
uri), GD Kontrada
SEPTEMBER
Petek 3. September
Otvoritev Kogojevih dni, PD Soèa Kanal
Sobota 4. September
Koncert kantavtorja (Kontrada, v primeru deja v KD Deskle, ob 20.
uri), GD Kontrada
Sobota 4. in Nedelja 5. September
Krajevni praznik Angelska nedelja, (Kal nad Kanalom, olsko igrièe)
KS in TD Kal nad Kanalom
Sobota 11. September
Mednarodni turnir v odbojki, OK Eurokabel Neptun Kanal
Sobota 18. September
Sreèanje pihalnih orkestrov, KD Svoboda Deskle,
Pihalni orkester Salonit Anhovo
* Mone so spremembe koledarja dogodkov

Vir: TIC Kanal

