TRAJNOSTNO POROČILO
DESTINACIJE KANAL OB SOČI
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ZELENA USMERITEV OBČINE KANAL OB SOČI
Občina Kanal ob Soči leži v srednji Soški dolini in ima zaradi svojih naravnih danosti veliko
možnosti za razvoj kolesarskega in pohodniškega turizma. Obiskovalci naše občine so
navdušeni nad mirnimi kotički in neokrnjeno naravo, v kateri lahko uživajo v dolinah reke Soče
in mejne reke Idrije ali na hribovjih Kanalskega Kolovrata in Banjšic. Z zanimanjem si ogledajo
tudi bogato kulturno dediščino kraja: znameniti kanalski most, zasebne muzejske zbirke, trg
Kontrada, galerijo Rika Debenjaka s spominsko sobo tega priznanega slikarja in grafika,
Neptunov vodnjak in bogato sakralno dediščino.
Leta 2018 je Občina Kanal ob Soči vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma. S tem
smo se zavezali, da bomo spodbujali trajnostno delovanje, združevali trajnostna prizadevanja
ter promovirali lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru pridobivanja znaka Slovenia Green
Destination smo kot občina podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma in se zavezali k
izvajanju aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno delovanje na vseh področjih. Prejeli smo znak
Green Destination Bronze in bili kot destinacija ocenjeni v petih kategorijah. Kot destinacija
smo bili ocenjeni v petih kategorijah in na podlagi ocen prejeli znak Green Destination Bronze.

Kanalski vrh
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1.

PRVI TRAJNOSTNI ZNAK GREEN KEY V OBČINI

V letu 2021, smo v destinaciji dobili prvega ponudnika s trajnostnim znakom Green Key, ki ga
je prejela picerija Vinazza iz Deskel. Green Key predstavlja vodilni standard odličnosti na
področju okoljske odgovornosti in trajnostnega razvoja v turistični panogi. Zagotavlja, da
podjetja spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo
(FEE). Gosti z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju
okolja. Picerija je tako tudi formalno umestila svojo zeleno politiko in trajnostno naravnano
delovanje v svoje poslovanje. S pridobitvijo tega znaka – enega izmed v ZSST priznanih
mednarodno veljavnih trajnostnih ali znakov – ter podpisom Zelene politike slovenskega
turizma in zaveze za trajnostno gastronomijo Slovenije je obrat izpolnil tudi pogoje za
pridobitev znaka Slovenia Green Cusine, s čimer se bo na slovenskem, evropskem in
globalnem trgu tudi formalno umestil kot okolju in družbi prijazna restavracija.
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2.

SKRB ZA STRATEŠKI RAZVOJ DESTINACIJE

Pri razvoju trajnostnega turizma v destinaciji se naslanjamo na:
 Strategijo razvoja in trženja razvoja turizma doline Soče 2025+ , ki sloni na razvoju
štirih produktov – kolesarjenje, pohodništvo, kultura in dogodki, počitnice na podeželju.
 Spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Dolina Soče.
 Strategijo razvoja občine, ki je v fazi priprave in bo zaključena in predstavljena
predvidoma aprila 2022;
 Ker je naša destinacija v letu 2021 postala članica Skupnosti Julijskih Alp se pri razvoju
opiramo tudi na Razvojni načrt za Biosferno območje Julijske Alpe (BOJA) kot
trajnostne turistične destinacije 2025+.
S sodelovanjem z ostalimi destinacijami Doline Soče in Skupnosti Julijskih Alp naša destinacija
pridobiva na večji promociji, prepoznavnosti in sodelovanju, hkrati pa kot majhna destinacija
nabira nove in bogate izkušnje. Pri razvoju produktov se bomo tudi v prihodnjih letih povezovali
v skupne projekte.
Občina Kanal ob Soči uspešno sodeluje z zavodom Dolina Soče. Vključeni smo v vse
promocijske aktivnosti zavoda, skupaj oblikujemo promocijske materiale, vključeni smo v
rezervacijski sistem Feratel, portal Outdooractive in destinacijsko kartico Doline Soča.

3.

ZELENI PRODUKT DESTINACIJE – PARK PEČNO

Park Pečno je prostor preobrazbe gozda v poligon za rekreativne, kulturne in vzgojno
izobraževalne dejavnosti v naravi. Nahaja se 600 metrov iz središča Kanala ob cesti proti Ligu.
V parku je urejena krožna pohodniška pot z razglediščem na Kanal, gorsko kolesarska proga
in formaviva. Ob strugi hudournika je urejena slikovita gozdna pot, ki predstavlja povezavo
med Parkom Pečno in obrežjem Soče in je primerna tako za pohodnike kot za spust s kolesi.
Na tej poti je na novo urejeno tudi lokostrelsko strelišče. V parku se odvija več tradicionalnih
dogodkov: MTB srečanje, Gregorjevanje, razstave, kino v gozdu, koncerti...

V sklopu projekta Tangram se bo pripravila vizija za upravljanje z naravno dediščino v Goriški
regiji in posebej priprava vizije za park Pečno. V ta namen so bile v letu 2021 izvedene tri
interaktivne delavnice. V februarju 2022 so bile postavljene strateške usmeritve za park Pečno.
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Namen delovanja in aktivnosti v parku je usmerjen k spodbujanju varovanja lokalnega okolja,
zlasti naravne in kulturne dediščine območja, kot glavnega gonilnika za spodbujanje
trajnostnega turizma.

4.

POVEZOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO IN PROMOCIJA

Pri trajnostnem razvoju občine sodelujemo s turističnim sektorjem - zasebnim in javnim - na
različnih področjih in na različne načine (preko sestankov, srečanj, pri organizaciji dogodkov,
oblikovanju ponudbe v občini, projektov, razpisov za sofinanciranje programov društev v
občini, razprav na občinskih sejah ob sprejemanju aktov in ostalih dokumentov, proračuna in
programov dela). Skrbimo tudi za ozaveščanje in motiviranje turističnega sektorja v smeri
razvoja trajnostnih poslovnih modelov.
Vsako leto občina sodeluje z različnimi deležniki: s strokovnimi institucijami (zavodi na
področju zdravja, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za varstvo narave, DRSI
za soglasja, Fundacijo Poti miru, Posoškim razvojnim centrom, Regijsko razvojno agencijo
Nova Gorica, …), na področju projektov se povezujemo z drugimi institucijami in s številnimi
društvi v občini (npr. s Prosvetnim društvom Soča sodelujemo pri promociji mesečnih razstav
v galeriji Rika Debenjaka; z društvom Liški pustje smo sodelovali pri vpisu liških mask v
Register nesnovne kulturne dediščine; s Foklorno skupino Kal nad Kanalom smo sodelovali
pri pripravi pobude za vpis kalskega pusta v Register nesnovne kulturne dediščine; s
krajevnimi skupnostmi sodelujemo pri oblikovanju proračuna občine). Sodelujemo tudi s
posameznimi občani, prisluhnemo njihovim željam in jih skušamo umestiti v naše aktivnosti.
Redno se udeležujemo sejmov, kjer promoviramo našo destinacijo. Lokalno ponudbo
promoviramo na spletni strani TIC Kanal (https://www.tic-kanal.si/), večje dogodke
posredujemo v objavo še zavodu Dolina Soče in Julijske Alpe za predstavitev preko njihovih
kanalov. Redno promocijo izvajamo tudi preko FB profila TIC Kanal in Instagrama TIC Kanal,
kjer objavljamo nove ponudbe v občini. Turistična ponudba je navedena v naših promocijskih
materialih in jo vključujemo v projekte.
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V letu 2021 smo pripravili dva promocijska filma:


Promocijski film občine Kanal ob Soči
https://www.youtube.com/watch?v=7QFm-nYTsX8



Ribolov na reki Soči
https://www.youtube.com/watch?v=0sFMwb3W5pA

5.

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA IZ DOLINE SOČE

Kolektivna blagovna znamka (KBZ) Iz doline Soče povezuje štiri geografska območja: občine
Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči s skupnim ciljem spodbuditi rast kakovosti celovite
ponudbe, omogočiti povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev. V
ta namen so bile organizirane strokovne delavnice in svetovanja, s certificiranjem pa se bo
vzpostavljal register ponudnikov, dvig kakovosti ponudbe, kratka lokalna oskrbna veriga in
usklajena promocija in trženje lokalnih ponudnikov. V letu 2021 je že bilo izvedeno ocenjevanje
prvih izdelkov. Odziv lokalnih ponudnikov je bil velik, tudi sedem ponudnikov iz naše občine se
je priključilo projektu (keramičarja Alenka Gololičič in Ferdinand Žorža, izdelovalka ročnih
tkanih odej Špela Gabrijelčič, sirarna Kanal z svojimi mlečnimi izdelki, kmetija Pr'Lukčevih z
suhomesnatimi izdelki in čebelarki Silvia Rozman Gerbec in Darja Žnidarčič) in prejelo
certifikat kakovosti Iz doline Soče.
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V prihodnosti se pripravlja predstavitev vseh certificiranih ponudnikov na spletni strani in
vzpostavitev celovitega trženja certificirane ponudbe, ki bo usklajeno s trženjem destinacije kot
celote. Prav tako bodo organizirane tudi delavnice in svetovanja za vse, ki želijo vstopiti v
shemo KBZ.

6.

DOGODKI IN IZOBRAŽEVANJA

V sodelovanju z zavodom Dolina Soče smo naše ponudnike povabili na sklop delavnic Turizem
Up, skupaj s skupnostjo Julijske Alpe pa smo za turistične ponudnike organizirali delavnico,
na kateri smo predstavili iskalnik nastanitev skupnosti Julijske Alpe in program Regiondo. V
sklopu zelene sheme smo za turistične ponudnike 17.01.2022 organizirali posvet
»Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov – priložnosti in izzivi
trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Kanal ob Soči«.
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V destinaciji se trudimo, da so dogodki organizirani čim bolj trajnostno. V preteklem letu je bil
uspešno izpeljan dogodek MTB vikend. Gre za srečanje gorskih kolesarjev z vodenimi turami
po bližnjih hribih v občini Kanal ob Soči. Izvedenih je bilo tudi več pohodov (pohod »Kje so
tiste stezice« v Levpi, pohod po spominskem parku Prižnica, pohod na Vodice in pohod po
poteh Starovercev). Uspešno so bili izpeljani tudi tradicionalni dogodki Kerafest, dogodki v
parku Pečno (Gregorjevanje, razstave, kino v gozdu), Čilifest in Ribiški praznik. Letos smo
prvič sodelovali pri dogodku Olimpijska bakla.

Vsako letos pri nas gostuje tudi Kolesarska dirka po Sloveniji, ki je letos potekala pod sloganom
Fight for green. Osnovno vodilo pri izvedbi dirke je bilo pustiti čim naj ogljičnega odtisa in okolju
neprijaznega materiala. S tem smo širši javnosti pokazali, da je možno okoljsko odgovorno
ravnanje tudi pri organizaciji tovrstnih prireditev.
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7.

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Občina izvaja številne ukrepe za izboljšanje mobilnosti v destinaciji. Skupaj z Posoškim
razvojnim centrom je občina Kanal ob Soči vključena v strateški projekt CROSSMOBY. V
sklopu projekta se bo izdelala celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp.
Rezultati tega projekta bodo občini omogočili celovit pregled urejanja infrastrukture in sistema
trajnostne mobilnosti. Aktivno se izvaja projekt izgradnje obvoznice z namenom zmanjšanja
transporta skozi središče Kanala.
Občina je tudi zelo aktivna pri izgradnji novih kolesarskih poti. Od leta 2021 skozi občino Kanal
ob Soči poteka trasa krožno turnokolesarske poti Juliana bike (Tolmin – Kanalski kolovrat –
Goriška brda). Vsako leto v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami urejamo nove
pohodne poti, hkrati pa skrbno vzdržujemo že obstoječe.
Vse kolesarske in pohodne poti so podrobneje opisane na spletni strani TIC-a Kanal;
https://www.tic-kanal.si/kolesarjenje/ in https://www.tic-kanal.si/pohodnistvo/ .
Od leta 2021 je v občini možna tudi izposoja koles in električnih koles v novi agenciji
Slovenia Nature.

Občina se trudi povečati uporabo javnega prevoza. S tem namenom smo se pridružili
konzorciju za Bohinjsko progo. Osnovni namen konzorcija je razvoj Bohinjske proge v smeri
medregijske in čezmejne povezave trajnostne mobilnosti med Julijskimi Alpami in Jadranom.
V tem smislu je načrtovana tudi ureditev potniške infrastrukture. Na ključnih železniških
postajah je predvidena vzpostavitev večmodalnih potniških središč, ki bodo omogočala
enostavno prehajanje med različnimi načini mobilnosti. Poleg tega je Bohinjska proga tudi
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izjemen turistični produkt in hkrati odlična osnova za prilagajanje storitev različnim skupinam
uporabnikov (potniki, pohodniki, kolesarji).

8.

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Naša destinacija se lahko pohvali in ponaša z izredno bogato nepremično in nesnovno kulturno
dediščino tako v samem središču občine, v Kanalu, kot tudi v okoliških krajih.
V letu 2021 je bila izvedena vrsta aktivnosti v smislu ohranjanja kulturne dediščine:
















sanacija zbiralnika iz 1. svetovne vojne na Kambreškem (projekt: Pot miru, Interreg
Slovenija Italija),
čiščenje kanalskega mostu (simbol občine in središča Kanal),
vsako leto občina razpiše razpis za sofinanciranje kulturnih programov društev v občini
ter razpis za vzdrževanje sakralnih objektov,
obnova župnišča v Ligu,
prenova fasade občinske stavbe,
označitev kulturne poti po Kanalu s talnimi označbami iz brona (ideja s strani Kluba
keramikov Kanal),
predlog za vpis obnovljene kapelice v Gorenji vas za vpis v Register kulturne dediščine,
vpis liških mask v Register nesnovne kulturne dediščine,
predlog za vpis kalskega pusta v Register nesnovne kulturne dediščine,
obnova fasade na Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu,
predlog obnove ograje v Lurdu – naravni votlini z Marijinim kipom
pripravljen predlog za sanacijo kamnitih korit ob Juliani Trail, ki bi jih občina postopno
obnavljala,
priprava vsebine in postavitev table za Lukčevo hišo (muzejsko zbirko 1. svetovne
vojne, ognjiščem, etnološko zbirko),
predlog sanacije spomenika iz 1. svetovne vojne v Avčah, podan na Zavod za varstvo
kulturne dediščine,
Pot miru - obnova informacijskih tabel ob poti,
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podani predlogi s strani občanke za urejanje galerije Rika Debenjaka v Kanalu (predlogi
se bodo reševali z novo ustanovljenim zavodom za turizem, kulturo, šport in mladino)

Pri naših aktivnostih sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki podaja usmeritve
za posege na kulturni dediščini. Upoštevamo tudi pobude občanov.

9.

DRUŽBENA ODGOVORNOST, SKRB ZA STAREJŠE

V destinaciji Kanal ob Soči se trudimo biti čim bolj družbeno odgovorni in posvečamo veliko
pozornosti skrbi za starejše občane:







V sodelovanju z Domom upokojencev Nova Gorica je od konca leta 2018 v Desklah
vzpostavljen Dnevni in medgeneracijski center (dnevno varstvo za starejše in
razbremenitev svojcev ter medgeneracijski center za medgeneracijsko druženje ter
izvajanje delavnic in izobraževanj na področju zdravja in socialno humanitarnih
dejavnosti).
Občina organizira prevoze za starejše – Prostofer in financira najem električnega
avtomobila.
Občina financira izvajanje storitev Klicnega centra Zlate mreže.
V okviru občine je ustanovljena Lokalna skupina za krepitev zdravja.
V občini deluje Skupina za samopomoč (delno v okviru občine, delno prostovoljno, vodi
jo zaposlena na občini). Cilj skupine je pomagati neformalnim oskrbovalcem, ki skrbijo
za onemoglega svojca. Skupina v svojem okolju zaznava probleme, ki jih v
nadaljevanju občina rešuje s pristojnimi inštitucijami.
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Občina se je v preteklosti aktivno udeležila prve Konference za neformalne oskrbovalce
in tudi sicer sodeluje z Inštitutom Antona Trstenjaka.

Občina se zaveda pomembnosti skrbi za zdravje celotnega prebivalstva, zato:






pripravlja, v sodelovanju z NIJZ-em, Strategijo na področju duševnega zdravja ter
Akcijski načrt 2019-2021 za zdravje (Lokalna skupina za krepitev zdravja);
so vseh krajevnih skupnostih razporejeni defibrilatorji (AED), katerih vzdrževanje
financira občina; izvedenih je bilo več delavnic za pomoč pri srčnem zastoju;
izvaja promocije (DORA, ZORA, SVIT, odkrivanje različnih rakov, demenca,
kardiovaskularne bolezni…) v obliki delavnic, predavanj in javnih objav v elektronskih
in drugih medijih;
sofinancira okrog 76 organizacij iz različnih področij, med njimi tudi Programe za mlade
in Programe za starejše.
v občini delujejo socialno humanitarne organizacije s svojimi lastnimi programi.

Kanal, februar 2022
Besedilo: TIC Kanal, Občina Kanal ob Soči, Zelena ekipa Občine Kanal ob Soči
Fotografije: arhiv TIC Kanal
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