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Cenjene občanke, cenjeni občani!
Pred vami je brošura z osnovnimi aktualnimi informacijami iz naše občine. S pomočjo te želimo, da ste pravočasno obveščeni o
dogajanju v vaši soseščini in o razpisih, katere ne gre prezreti.
Kot ste gotovo spremljali, tudi naša občina ni ušla okužbam z novim koronavirusom. Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi, gotovo pa
je na vseh nas, da delujemo preventivno ter odgovorno in da upoštevamo navodila pristojnih služb. Naj se na tem mestu iskreno
zahvalim Civilni zaščiti občine Kanal ob Soči za vse izvedeno delo v času epidemije ter vsem prostovoljcem, društvom, posameznikom
in podjetjem, ki so nesebično priskočili na pomoč.
Zaradi situacije povezane s koronavirusom je morala občina odpovedati proslavo ob občinskem prazniku. Zato je tudi podelitev
občinskih priznanj in nagrad prestavljena na kasnejši datum. Prejemnikom nagrad in priznanj pa kljub temu iskreno čestitam.
Navkljub epidemiološkemu dogajanju pa se investicije v komunalno infrastrukturo in energetsko prenovo ter vložki v turistično
promocijo občine niso ustavili, posebno pozornost pa namenjamo ravno starejšim občanov.
Vsem učencem, dijakom in študentom želim uspešno vrnitev v šolske klopi. Vsem občanom pa mirno jesen.
Tina Gerbec
županja Občine Kanal ob Soči
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OBČINSKA UPRAVA
AKTUALNO O COVID-19
Občina Kanal ob Soči je doslej zabeležila
dve potrjeni okužbi z novim koronavirusom COVID-19, celotna Goriška statistična regija pa jih do zaključka urejanja te
brošure štela 73. Prva okužba je bila potrjena 27. junija, druga pa 20. julija, in sicer
v kanalskem vrtcu. Navkljub dvema potrjenima okužbama se občina uvršča med
varnejše občine. Zahvala gre gotovo dobri
organiziranosti občinskega štaba Civilne
zaščite, ki skrbno spremlja dogajanje v občini in izvaja priporočila Nacionalnega in-

štituta za javno zdravje, ter prostovoljcem.
Ravno tem namenjamo globoko zahvalo,
saj so pripomogli k boljši pripravljenosti
kanalske občine v spopadanju s to zahtevno
izkušnjo z epidemijo COVID-19.
Zelo pomemben del k uspešnem premagovanju tega obdobja je upoštevanje navodil
s strani vseh občanov, pri čemer smo se
vsi občani v kanalski občini izkazali kot
zelo odgovorni. Vsekakor pa ni še čas,
da se spozabimo na osnovne preventivne
ukrepe, na kar sta nas opozorili nedavni

okužbi. Zato pozivamo vse občane, da še
naprej ravnajo samozaščitno in upoštevajo
priporočila Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, torej da skrbijo za razkuževanje
rok, higieno kašlja, skrbno nošenje mask
in ustrezno medsebojno razdaljo.
Za dodatne informacije in navodila vam
je poveljnik CZ Občine Kanal ob Soči Igor
Komac na voljo na telefonski številki 051
688 849, še več kontaktov pa je dostopnih
na občinski spletni strani na povezavi
www.obcina-kanal.si/koronavirus.

IZREDNO ONESNAŽENJE PITNE VODE V ANHOVEM
V petek, 24. julija 2020 zjutraj smo bili na
Občini Kanal ob Soči obveščeni, da iz vodovodnega sistema v Anhovem teče penasta in
umazana voda. Zaposleni v režijskem obratu so se nemudoma odpravili na teren, da bi
poiskali razloge za nastale razmere. Napaka
je bila hitro odkrita v tovarni Eternit, kjer
so se lotili dela, zato da preprečijo nadaljnje
onesnaževanje in ogrožanje zdravja ljudi.
Vzrok onesnaženja je bil takoj odpravljen,
režijski obrat je opravil temeljito izpiranje
omrežja ter naročil uporabnikom, da tudi
sami izperejo svoja omrežja. Vsi uporabniki so bili obveščeni s pisnimi obvestili,
ki jih je uslužbenec režijskega obrata že v
dopoldanskem času pustil v poštnih nabiralnikih. Uslužbenec režijskega obrata je bil
ves čas prisoten na terenu in na voljo krajanom za pojasnila.
Še isti dan so bile naročene laboratorijske
preizkušnje in oddano obvestilo pristojnim
službam. Nekaj dni po dogodku je občina
sprožila tudi policijsko preiskavo. Danes
lahko še enkrat ugotovimo, da so zaposleni
v režijskem obratu reagirali v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, nemudoma so ugotovili vzroke neskladnosti in izvedli ukrepe
za njihovo sanacijo.
Režijski obrat Občine Kanal ob Soči je po
dogodku izvedel različne analize pitne vode
– nekatere je naročil samostojno, druge pa
po naročilu inšpektorja oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Izvedene so bile naslednje analize pitne vode: 27. 7. 2020 – mikrobiološke in
kemijske analize; 30. 7. 2020 – razširjene kemijske analize; 4. 8. 2020 – dodatni
vzorec vode zaradi ugotavljanja prisotnosti parazitov; 4. 8. 2020 – ponovne mikrobiološke analize. Vsi analizni izvidi, ki jih
je Režijski obrat prejel dne 7. 8. 2020 so

pokazali skladnost vode s Pravilnikom o pitni
vodi in jih posredoval Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Le-ta je dne 12. 8. 2020
režijskemu obratu naložil dodatne ukrepe:
pridobiti zagotovila povzročitelja, da je izvedel ukrepe, s katerimi so preprečili ponovitev
dogodka; izvesti ponovno izpiranje vodovoda ter izvesti usmerjeno kemijsko analizo
na pipah uporabnika, s katero se preveri odsotnost sledi onesnaženja (na začetku in na
koncu vodovoda). Vse navedeno je režijski
obrat izpolnil dne 14. 8. 2020 in tudi tokrat so
analize vzorcev pitne vode pokazale, da je pitna voda ustrezna, vendar zelene luči s strani
NIJZ za uporabo vode nismo prejeli.
Dne 19.8.2020 smo po številnih posredovanjih s strani NIJZ prejeli dodatna navodila za ukrepanje in sicer zahtevo, da
mora inšpektor za okolje potrditi izjavo
onesnaževalca, da je izvedel vse ukrepe,
s katerimi so preprečili ponovitev dogodka ter da mora občina sklicati sestanek z
vsemi deležniki. Vse navedeno smo realizirali dne 26. 8. 2020, vendar smo na dan
nastanka tega prispevka (2. 9. 2020) še
vedno čakali na zeleno luč NIJZ.
Izvedena so bila tudi srečanja s krajani.
Županja Tina Gerbec, podžupan Andrej Valentinčič, vodja Režijskega obrata Vinko Medvešček in predsednik KS
Anhovo-Deskle Jože Valentinčič so se
dne 11.8.2020 sestali s krajani Anhovega
in jim predstavili okoliščine onesnaženja
pitne vode ter načrte občine z vodovodom
za naprej. V nadaljevanju so se udeležili
tudi sestanka sveta Krajevne skupnosti
Anhovo-Deskle dne 21. 8. 2020 na isto
temo. Dne 26. 8. 2020 pa so bili predstavniki Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle,
kjer je tudi predstavnik krajanov Anhovega, vabljeni na sestanek vseh inštitucij na
občino.

Do uradnih rezultatov analiz in kasneje vse
do preklica ukrepa prepovedi uporabe pitne vode s strani NIJZ je moral Režijski
obrat uporabnikom zagotavljati pitno vodo
iz gasilske cisterne. Ker so postopki trajali
bistveno dlje od pričakovanega, je občina
preko civilne zaščite ponudila najbolj ranljivim prebivalcem dostavo pitne vode na dom.
Za tiste občane, ki so potrebovali pri prevzemu vode iz cisterne pomoč, je bil eno uro
dnevno na voljo predstavnik civilne zaščite.
Ob tem velja pojasniti, da je lastnik čistilne naprave podjetje Eternit in da občina
Kanal ob Soči ni upravljavec vodovodnega
sistema znotraj industrijskega kompleksa.
Ima pa Občina Kanal ob Soči že od leta
2014 (spremenjena 2016) na občinskem
svetu sprejeto Strategijo oskrbe s pitno
vodo v občini. Le-ta v primeru Anhovega
predvideva izvedbo novega primarnega
cevovoda po desnem bregu Soče. Omrežje se bo izognilo območju tovarne Salonit
Anhovo. Napovedali smo že tudi preureditev vodarne Močila, ki bo avtomatizirana in opremljena s sodobno tehnologijo.
Vodarna je v lasti družbe Salonit in le-ta
jo bo predvidoma naslednje leto obnovila
skladno z dogovorom, ki financiranje investicije prenaša iz občine na podjetje.
Tudi ob tej priložnosti so se prostovoljni
gasilci in predstavniki civilne zaščite izkazali kot neizogiben člen v verigi hitrega
ukrepanja in nesebične pomoči. V medijih
so se žal pojavila številna namigovanja in
napačne informacije o delu gasilcev, a županja poudarja, da tako prostovoljni gasilci
kot pripadniki civilne zaščite uživajo njeno
polno zaupanje. Hkrati pa obsoja vsakršen
napad na te organizacije, ki so bistvenega
pomena tako ob naravnih nesrečah v občini kot pri prevozu pitne vode v sušnem
obdobju in jim izraža veliko hvaležnost.
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VZDRŽEVALNA DELA IN NALOŽBE
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi z epidemijo COVID-19 smo v občinski upravi sprejeli odločitev, da odpovemo veliko večino
prireditev. Sredstva, ki bi sicer bila namenjena organizaciji teh, smo preusmerili v druge aktivnosti na področju turizma, t.j. označevalne table, poti, ograje, projekt Park miru in urejanju trga pred občino. Te projekte podrobneje omenjamo v rubriki TURIZEM.

Hoje - Testeni

Globno

Deskle

V Občini Kanal ob Soči pospešeno tečejo
dela tudi na področju gradnje nove komunalne infrastrukture. Trenutno poteka
gradnja novega vodovodnega odseka med
naseljema Hoje in Testeni, kjer se bo položilo skoraj 1200 metrov novih vodovodnih cevi in uredilo hišne priključke. Investicija, ki znaša 346.161,21 evrov, zajema
tudi ureditev nove asfaltne prevleke ceste
na celotnem območju posega.

Prav tako se bo komunalno prenovilo zaselek Globno, kjer se bo zgradilo novo fekalno kanalizacijo in vodovod. Naselje se bo
tako preko črpališča priključilo na čistilno
napravo Deskle. Izvajalec je v fazi priprave
gradbišča in v dogovoru z Direkcijo RS za
infrastrukturo ureja vso potrebno dokumentacijo za izvedbo delne zapore državne
ceste. Vrednost projekta znaša 96.720 evrov.

V Močilih je bila izvedena sanacija plazu
ter delna razširitev ceste, ki vodi v naselje.
Vrednost investicije znaša 15.000 evrov.

Kanalska občina je tudi letos nadaljevala
z energetsko sanacijo objektov. Na šolski
stavbi v Desklah je obnovila 304 m² neizolirane ravne strehe. Investicija je znašala
56.331,29 evrov.
Občina Kanal ob Soči je v sodelovanju s
podjetjem Salonit Anhovo v Desklah obnovila večnamensko igrišče. Obnova je zajemala preplastitev igralne površine ter namestitev varčne LED razsvetljave. Vrednost
izvedenih del je znašala 36.053,07 evrov.
Strošek investicije je z donacijo delno krilo
podjetje Salonit Anhovo. Krajevna skupnost Deskle – Anhovo sedaj ureja še okolico igrišča in postavitev igral za najmlajše.

Močila

Deskle

Lig

Deskle

Hoje - Testeni

Močila

Prilesje
V naselju Prilesje pri Plavah se izvaja prva
faza gradnje komunalne infrastrukture.
Dela zajemajo izgradnjo čistilne naprave in
ureditev servisne dostopne poti do čistilne
naprave z vgradnjo vseh potrebnih cevovodov. Trenutno so v teku pripravljalna dela
in organizacija gradbišča, kar bo omogočilo
neoviran potek nadaljnjih del. Vrednost celotne investicije znaša 493.329 evrov, in sicer
212.214 evrov v letu 2020 ter 281.115 evrov
v letu 2021, ko bo izdelan razvod po vasi.
V Prilesju pa ni to edina novost. Nedavno
je bil zaključen talni grafit z Neptunovo podobo, s katerim želi občina umiriti prehitre
kolesarje. Avtor grafita je Andrej Berlot iz
agencije Lettim in gre za prvi poskus takega
urejanja umiritve hitrosti v Sloveniji.
Pri projektu ureditve parkirišča ob pokopališču pa je občina v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Dela se bodo začela takoj, ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno,
predvidoma že v letošnjem letu.
Prilesje
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Lažji dostop je sedaj omogočen tudi obiskovalcem cerkve Marijino Celje v Ligu.
Za ureditev dostopne poti je bilo namenjenih približno 7.000 evrov.

Kanalski Vrh
To jesen bo predvidoma pripravljen razpis
za ureditev tehnološke vode na Kanalskem
Vrhu. Investicija bo težka 154.000 evrov,
pri čemer je predvidoma 40.000 evrov zagotovljenih v letošnjem rebalansu proračuna, preostali del pa bo zagotovljen v proračunu za leto 2021.
Lig

Projekt Wifi4EU
Občina Kanal ob Soči je bila v letošnji pomladi uspešna pri prijavi na razpis WIFI4EU. Prejeli smo vavčer v višini 15.000
evrov namenjenih postavitvi brezplačnih in
javno dostopnih Wi-Fi točk. Te smo uredili na 11 različnih javnih lokacijah, in sicer
v: Kanalu (Kamp Korada, šolsko igrišče,
Trg Kontrada, trg pred občinsko stavbo),
Desklah (šolsko igrišče, središče ob glavni
cesti), Ložicah (športni park), Kambreškem
(središče vasi), Avčah (večnamenski športni objekt), Ročinju (Dom Valentina Staniča) in Doblarju (športni park).

VZDRŽEVALNA DELA IN NALOŽBE
Projekt Rune – izgradnja
odprtega širokopasovnega
optičnega omrežja
V letošnji pomladi ste občani v svoje nabiralnike prejeli vloge za izkaz povpraševanja za priključek RUNE. V Občini Kanal
ob Soči bo izgradnja potekala iz dveh vozlišč, en del občine bo krit z vozliščem v Brdih, drugi del pa iz tolminskega vozlišča.
Žal, do predvidenih sestankov v Kulturnem domu Deskle 30. junija, na katerih
bi predstavniki podjetja Eurocon d.o.o.,
pooblaščenega zastopnika projekta Rune,
krajanom podali vse informacije o poteku izgradnje, ni prišlo zaradi poostritve
preventivnih ukrepov v zvezi z epidemijo
COVID-19. Sestanki bodo organizirani,
ko bo epidemiološka situacija to dopuščala. Kljub temu, vam v nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih informacij:
• gre za odprto širokopasovno omrežje, kar
pomeni, da boste občani izbirali ponudnika telekomunikacijskih storitev;
• omrežje bo zagotavljalo enakomerno moč
signala vsem priključenim uporabnikom,
ne glede na oddaljenost od vozlišča;
• optika znotraj projekta RUNE omogoča
hitrosti 10 Gbps simetrično in s tem uporabo vseh sodobnih storitev (končna hitrost bo odvisna od izbranega operaterja in
paketa storitev, ki ga bo naročnik izbral);
• strošek celotnega hišnega priključka je
400 evrov, od tega je kritih 250 evrov

znotraj projekta RUNE, preostalih 150
evrov pa prispeva naročnik. Ta strošek
naročnika zajema optični kabel do objekta, montažo in notranje inštalacije po hiši,
montažo optične vtičnice in optičnega
modema, preizkus in meritve povezave.
V primeru, da naročnik želi zemeljski
vod do hiše, mora sam poskrbeti za izkop in cev, za kabel pa poskrbi izvajalec
RUNE projekta. Strošek 150 evrov je za
celotno Slovenijo enak;
• strošek 150 evrov se bo v večini primerov
kompenziral z ugodnostmi izbranega
operaterja pri naročilu storitev;
• Naročniki priključka bodo o predvideni
gradnji obveščeni 3 mesece ali manj pred
pričetkom gradnje v naselju. Takrat bodo
naročniki pozvani k plačilu prispevka 150
evrov, na osnovi tega plačila bo izdan delovni nalog in posledično se bo tehnična
ekipa oglasila pri naročniku za podrobna
usklajevanja o izvedbi priključka;
• posegi v okolje bodo minimalni oziroma samo tam, kjer ni druge možnosti. Težnja projekta RUNE je v
najboljši meri izkoristiti že obstoječo infrastrukturo, tako zračno kot zemeljsko.
Dodatne informacije glede projekta in poteka gradnje RUNE omrežja so na voljo
na elektronskem naslovu rado.stojanovic@
eurocon.si. Precejšen delež potencialnih
uporabnikov spada v t.i. bele lise. Tem bo
optično omrežje zagotovljeno znotraj pro-

jekta GOŠO. Z izbranim izvajalcem naj bi
država pogodbo podpisala v letošnji jeseni, omrežje pa mora biti potem zgrajeno v
roku treh let.

Meritve zraka
Na predlog županje je bila na Občinskem
svetu sprejeta odločitev, da se v kanalski
občini izvedejo neodvisne enoletne meritve
kakovosti zraka, v ta namen pa se rezervira
100.000 evrov. V teku je izbor izvajalca. Z
meritvami naj bi pričeli predvidoma v začetku novembra, zato je v rebalansu v ta namen
v letošnjem letu zagotovljenih 40.000 evrov,
v 2021 pa še preostalih 60.000 evrov. Rezultati neodvisnih meritev kakovosti zraka
bodo znani konec leta 2021.

Ostale predvidene investicije
Poleg manjših investicij Občina Kanal ob
Soči namerava v tekočem letu izpeljati še
nekaj večjih, kot so razširitev ceste in uvoza ter ureditev odvodnjavanja na Goljevici,
utrditev in asfaltacijo odseka ceste pri Koprivišču v dolžini 320 m, ureditev odvodnjavanja meteorne vode ter vkop kanalizacije
za fekalije in pitno vodo v Ročinju, postavitev radarja za izvajanje meritev hitrosti v
Plavah in Ročinju, utrditev brežine, ureditev odvodnjavanja zalednih voda, razširitev
priključka in ureditev ekološkega otoka v
Kalu nad Kanalom, utrditev in asfaltacija
vozišča na Partizanski ulici v Desklah.

Projekt Wifi4EU
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GOSPODARSTVO
Na področju gospodarstva je kanalska občina pred kratkim
zaključila z Javnim razpisom za dodeljevanje proračunskih
sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal
ob Soči za leto 2020, v sklopu katerega je bilo gospodarskim
subjektom na voljo 30.000 evrov.
Spomnili pa bi vas radi še na
aktualne razpise Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške:
Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil
za ublažitev posledic epidemije COVID-19
Razpoložljiva sredstva: 200.000 EUR
Razpis se zapre, ko se v okviru vseh objavljenih razpisov podelijo
sredstva v skupni višini 1.800.000 EUR.
ROKI ZA PRIJAVO: 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021,
30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021
Informacije: W: http://www.jsmg-goriska.com/2020-cov.html ;
T: 05/33 50 173, 05/33 50 361
Javni razpis neposrednih dolgoročnih mikroposojil
za mikro in mala podjetja
Razpoložljiva sredstva: 200.000 EUR
Razpis se zapre, ko se v okviru vseh objavljenih razpisov podelijo
sredstva v skupni višini 1.800.000 EUR.
ROKI ZA PRIJAVO: 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021,
30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021
Informacije:W:http://www.jsmg-goriska.com/2020-mikroposojila.html;
T: 05/33 50 173, 05/33 50 361

Javni razpis neposrednih dolgoročnih posojil
za podporo poslovanja
Razpoložljiva sredstva: 200.000 EUR
Razpis se zapre, ko se v okviru vseh objavljenih razpisov podelijo
sredstva v skupni višini 1.800.000 EUR.
ROKI ZA PRIJAVO: 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021,
30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021
Informacije: W: http://www.jsmg-goriska.com/2020-podpora-poslovanja.html ; T: 05/33 50 173, 05/33 50 361
Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil
Razpoložljiva sredstva: 700.000 EUR
Razpis se zapre, ko se v okviru vseh objavljenih razpisov podelijo
sredstva v skupni višini 1.800.000 EUR.
ROKI ZA PRIJAVO: 31. 8. 2020, 16. 10. 2020, 4. 1. 2021, 12. 2. 2021,
30. 4. 2021, 11. 6. 2021, 27. 8. 2021
Informacije: W: http://www.jsmg-goriska.com/2020-investicije.html ;
T: 05/33 50 173, 05/33 50 361
Aktualni razpis Slovenskega regionalnega razvojnega
sklada kot protikoronski ukrep za ohranjanje gospodarske
aktivnosti za mikro, mala in srednja velika podjetja:
Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na
problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1
Razpoložljiva sredstva: 20.000.000 EUR
Gre za brezobrestne kredite v višini od 5.000 do 50.000 evrov, z ročnostjo 5 let, moratorijem do 6 mesecev, zavarovanjem kredita zgolj z
menicami, brez stroškov odobritve in brezplačnim vodenjem kredita.
ROKI ZA PRIJAVO: 24. 8. 2020 in 9. 10. 2020
Informacije: W: https://www.gov.si/novice/2020-08-04-likvidnostna
-posojila-na-problemskih-in-obmejnih-problemskih-obmocjih/

POMEMBNI RAZPISI ZA OBČANE
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za nakup malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kanal ob Soči v letu 2020
Občina Kanal ob Soči je 20. aprila 2020
objavila razpis za subvencioniranje nakupa
malih komunalnih čistilnih naprav. Rok za
prijavo je 1. oktober 2020. V kolikor bodo
sredstva podeljena predčasno, se bo razpis
zaključil pred oktobrom. Informativni seznam stavb in razpisna dokumentacija so
na voljo na občinski spletni strani na povezavi: www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2020042015375991. Za informacije o
stavbi, ki ni na seznamu, lahko zainteresirani pokličete na tel. št. 05 398 12 08.
Veliko vprašanj smo doslej prejeli na temo,
kdo in po katerem merilu je dolžan zgraditi
sam malo komunalno čistilno napravo. V
nadaljevanju podajamo kratka pojasnila:
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Občina je dolžna male čistilne naprave graditi na območjih, kjer je več kot
50 populacijskih enot (v nadaljevanju
PE), na območjih pod 50 PE pa morajo
sami občani postaviti samostojne čistilne naprave. Občina jim pri tem pomaga
s subvencioniranjem nakupa. Pri določitvi območja se upoštevajo podatki o
stalno prijavljenih prebivalcih, pri čemer
en stalno prijavljeni prebivalec prestavlja
en PE, prisotnost stavb, kjer se pričakuje
nastajanje komunalne odpadne vode, ter
podatke o generalizirani namenski rabi
prostora na stavbnih zemljiščih v skladu
s predpisi o urejanju prostora. Upoštevajo se stavbna zemljišča namenjena območjem stanovanj, centralnih dejavnosti,

proizvodnih dejavnosti, posebna območja,
urbane površine, površine razpršene poselitve in območja za potrebe obrambe v
naseljih. Upoštevajo se tudi meje območij
izvajalcev obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, če je to smiselno in
upravičeno zaradi zagotavljanja celovitega
in ekonomsko vzdržnega upravljanja javne
infrastrukture.
Katere zahteve mora izpolniti upravičenec do subvencije?
Upravičenci do subvencije morajo razpisni
dokumentaciji priložiti veljavno gradbeno
dovoljenje in pridobljeno izjavo o lastnostih oziroma ustreznosti MKČN, zagotoviti

GOSPODARSTVO
pa morajo tudi ustrezno čiščenje in odvoz
blata ter razpolagati z zemljiščem, na katerem bo vgrajena naprava. Obvezna priloga
dokumentaciji je tudi dokazilo, da je naprava vgrajena in v funkciji obratovanja. Do
subvencije niso upravičene pravne osebe.

V občinskem proračunu za leto 2020 je
za namen subvencioniranja nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav zagotovljenih
15.000 evrov. Višina subvencije znaša 50 %
nabavne cene, oziroma največ 1.500 evrov
za posamezno enostanovanjsko stavbo.

V primeru večstanovanjskih stavb z urejeno etažno lastnino in za več stanovanjske
objekte subvencija znaša največ 250 evrov
na posamezno populacijsko enoto.

Ureditev meteorne in fekalne kanalizacije in
asfaltacija cestišča v Avčah

Obnovitev ograje v Kanalu

Še nekaj investicij v občini v letošnjem letu
Ureditev knjižnice v Desklah

Izgradnja novega parkirišča v Gorenji vasi

Zid Petrucka

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Nova brezplačna storitev
Prostofer – brezplačni
prevozi za starejše
S 1. julijem 2020 so v Občini Kanal ob
Soči organizirani brezplačni prevozi za
starejše. Gre za trajnostni vseslovenski
prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati
javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani
radi priskočijo na pomoč.
Vsi, ki so starejši, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi
prevoznimi sredstvi, se lahko sedaj obrne-

jo na brezplačne prevoze, ki jih financira
Občina Kanal ob Soči ter jih za Občino
izvaja Prostofer. Prevozi omogočajo starejšim ljudem lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih ustanov, trgovinskih
centrov ipd. Vozilo je zagotovljeno s strani
občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov.
Kako poteka prijava na storitev?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče v
klicni center na brezplačno številko 080
10 10. V komunikacijskem centru bodo
zabeležili vaše podatke in lokacijo prevoza.
Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči
uporabniku, za katerega se opravi prevoz.
Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8.00 in
18.00, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze
opravljali od ponedeljka do petka med
8.00 in 16.00, izjemoma pa se lahko dnevi
in ure tudi prilagodijo potrebam.
Za dodatne informacije oziroma prijavo za prostovoljca brezplačnih prevozov
Prostofer pokličite na Občino Kanal ob
Soči, tel.: 05 398 12 18.

Hiša dobre volje v Desklah
– dnevni center za starejše
Dnevni center za starejše t.i. Hiša dobre
volje v Desklah, ki je nastala v sodelovanju Doma upokojencev Nova Gorica in
Občine Kanal ob Soči, starejšim omogoča dnevno bivanje, socialno oskrbo, tople
obroke in razvedrilne aktivnosti (telovadba, tematske in ustvarjalne delavnice,
delavnice za trening spomina, družabne igre, sprehode in izlete, praznovanja
osebnih praznikov, druženje z lokalnimi
skupnostmi, društvi in ustanovami). Zato,
starejši, ki želite v svoje življenje vnesti več aktivnosti, si želite druženja ali pa
preprosto težko preživijo večji del dneva
sami in potrebujejo dnevno pomoč, vabljeni v Hišo dobre volje za nekaj ur, pol
dneva ali po dogovoru.
Hiša dobre volje ima odprta vrata od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00.
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TURIZEM
V kanalski občini nadaljujemo z gradnjo
prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. V ta namen potekajo številne
aktivnosti na področju urejanja okolice in
glavnih turističnih točk (Pot miru, Trg Kontrada, Kanalska plaža ter plaža v Desklah,
pohodniške tematske poti in domovi, urejanje vaških jeder …), posodabljanje turistične signalizacije, vpisi domače nesnovne
dediščine v državni register (V letu 2020
uspešni pri vpisu liških mask, jeseni 2020
pa nadaljujemo v vpisom vzreje soške postrvi), izobraževanje ponudnikov in turističnih vodnikov, itd. Kot velik potencial
kanalskega turizma vidimo ribištvo, zato
bomo tega promovirali v sklopu projekta
LAS Dolina Soče. Tako bo do leta 2021 sanirana in opremljena Gotska klet, pripravljena bo brošura s predstavitvijo ribolova in
ribjih vrst ter Soče, organiziranih pa bo tudi
več dogodkov v namen promocije te dejavnosti na Kanalskem. Občinske službe že delajo tudi na dodatnih vsebinah, predvsem v
smeri iskanja primernih lokacij in možnosti
ureditve spominske sobe Valentina Staniča
ter muzeja liških mask, lokacij za dodatna
parkirišča v Kanalu in možnosti za označitev Kulturne poti po Kanalu, ter obnove
informacijskih tabel na poti treh svetišč.
TIC Kanal z veliko prizadevnostjo skrbi
tudi za prisotnost naše občine v medijih.
Občina Kanal ob Soči je prisotna na različnih družbenih profilih (FB TIC Kanal, FB
Lepote Slovenije, FB Enchanted by Slovenia, Instagram), zaživel pa je tudi nov spletni portal www.dediscina.si, na katerem je
predstavljena nesnovna kulturna dediščina
občine Kanal ob Soči (v letu 2019 so bili
pripravljeni vsi opisi in fotografije nesnovne dediščine občine). Vsa ponudba kanalske občine je strnjena na enem mestu na
spletni strani www.tic-kanal.si. Nedavno
smo lahko spremljali tudi oddajanje v živo
ekipe RTV Slovenija iz kanalske plaže v
sklopu oddaje Dobro jutro.
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V letu 2020 je nastala nova brošura muzejskih zbirk, v kateri predstavljamo štiri
muzejske zbirke v občini, ki vključujejo
dediščino 1. svetovne vojne in življenje v
času soške fronte v naših krajih, kmečko
orodje, ohranjeni ognjišči, rezbarske elemente. V okviru projekta REVITUM, LAS
Dolina Soče je pripravljena brošura »Jedi
iz doline Soče«, ki je nastala na podlagi
kuharskih delavnic, ki so se izvedle tudi
v Kanalu in Plavah. V letošnjem letu smo
poskrbeli tudi za novo zbirko razglednic,
ponatise katalogov in prospektov, pripravljamo pa tudi nove promocijske materiale
in medijske objave.
Pri urejanju in promociji destinacije je
ključnega pomena sodelovanje med vsemi
deležniki v občini. Na slednjega smo lahko računali pri vseh dejavnostih ureditve
glavnih turističnih in pohodniških točk.
Sodelovanje in skupna vizija pa bo potrebna tudi pri gradnji prihodnjih korakov.
Skozi občino se vsako sezono zapelje veliko turistov, katere je potrebno za dan ali
dva zaustaviti tudi v naših krajih.

Povezovanje z Zavodom
Turizem Dolina Soče
Občina Kanal ob Soči je v letu 2020 podpisala pogodbeno sodelovanje z Zavodom

Dolina Soče v promocijskem in projektnem smislu na področju turizma. V sklopu sodelovanja smo se vključili na portal
Dolina Soče ter pričeli uporabljati blagovno znamko Dolina Soče in skupno celostno grafično podobo za informacijske
table za pohodniške poti. Poleg tega smo
se včlanili v Skupnost Julijskih Alp.
Maja 2020 je bila sprejeta tudi prva Strategija razvoja in trženja turizma Doline
Soče 2025+. Strategija je bila pripravljena
za Dolino Soče (občine Tolmin, Kobarid,
Bovec, Kanal ob Soči). Določeni so 4 stebri, na katerih bo temeljil razvoj turizma v
občini Kanal ob Soči, in sicer razvijali bomo
stebre kolesarjenje, pohodništvo, kultura
in/z dogodki ter počitnice na podeželju.

Novost jeseni: Juliana Trail
Pohodniška novost te jeseni bo razširitev
pohodniške poti Juliana še na našo in briško občino. Na Kanalskem bosta potekali
dve etapi: 17. na relaciji Tolmin - Planinski dom Pod Ježo in 18. etapa na relaciji
Planinski dom Pod Ježo – Korada. Pregled
in popis trase smo opravili v sodelovanju
s PD Valentin Stanič. Uredili smo označevanje na terenu in fotografiranje obeh
etap. Sledi priprava vodnika in otvoritev
etap v oktobru 2020.

