Gasilski dom

Gasilski dom
Gasilci so se po vojni vrnili v spodnje prostore občinske
zgradbe. Sredi 50-ih let so na strehi stavbe namestili
električno sireno, še vedno pa je na požare opozarjalo tudi zvonjenje iz zvonika. Med letoma 1952 in 1953
so s prostovoljnim delom za občinsko zgradbo uredili
plesni park.82 Ta je bil namenjen različnim proslavam in
tombolam vsako leto 15. avgusta, dobiček od prodaje
vstopnic pa so porabili za nakup nove opreme in materiala. Gasilski dom so leta 1974 obnovili in mu dodali
nove prostore za društveno dejavnost. Vozila so bila
nameščena ob današnji trgovini v Kanalu.83 Prostore in
okolico so še dodatno uredili z delovnimi akcijami ob
obletnici društva leta 1978.
Vseeno pa se je z modernizacijo, širitvijo voznega parka in opreme že ob koncu 70-ih let pojavila ideja o izgradnji samostojnega, modernega gasilskega doma.
Ideja se je pojavila ob praznovanju obletnice, k sodelovanju so bili povabljeni še krajevna skupnost, družbenopolitične organizacije in društva iz Kanala, gasilske
zveze in novogoriške občine.84 Gradbeni odbor za
gradnjo gasilskega doma je bil imenovan 5. maja 1979.
Tri mesece kasneje, 11. julija, so si člani odbora razdelili
funkcije in imenovali štiri komisije:85
Tehnična komisija:
- Ivan Črnilogar, predsednik
- Ivan Gorjanc, namestnik predsednika
- Viktor Volk
- Mitjan Vidmar
- Ljudmila Drašček
- Ivo Hvalica

- Stanko Bucik
- Anton Pušnar
- Bruno Pavšič
Politična komisija:
- Stane Jurca, predsednik
- Andrej Berlot, namestnik predsednika
- Edvard Stanič
- Ivan Gorjanc
- Viktor Volk
Finančna komisija:
- Andrej Berlot, predsednik
- Viktor Volk, namestnik predsednika
- Zoran Zorzut
- Emil Hvalica
- Edvard Stanič
- Stane Jurca
- Vida Bucik
Administrativna komisija:
- Edvard Stanič, predsednik
- Mitjan Vidmar, namestnik predsednika
- Emil Hvalica
- Stane Jurca
- Ivan Gorjanc

Za lokacijo je bil najprej predviden prostor med
današnjo trgovino z živili in župniščem. Zamišljeno je
bilo, da bi v novi stavbi delovala tako gasilski (spodaj)
kot kulturni (zgoraj) dom.86 Za gasilski del je bilo v
planu za leta 1981–1985 predvidenih 400 milijonov
dinarjev, ker pa je za kulturni del zmanjkalo denarja,

82 PANG 953, Okrajna gasilska zveza Gorica, t. e. 3, a. e. 55.
83 Ustni vir: Stanislav Markič, 21. 10. 2012.
84 Arhiv GZNG, Poročilo za leto 1978.
85 Arhiv GZNG, Poročilo za leto 1979.
86 Ustni vir: Stanislav Markič, 21. 10. 2012.
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so morali lokacijo spremeniti. V program so vključili
tudi izgradnjo kegljišča in balinišča.87 Današnje mesto
je predlagal takratni orodjar Stanislav Markič.88 Temu
so nasprotovali okoliški prebivalci, ki so januarja 1983
predlagali, da se dom preseli severno od osnovne šole
(»Pod Lurdom«). Društvo je pritožbo demantiralo s
tem, da mora biti lokacija gasilskega doma v središču
Kanala, do koder bi imeli gasilci najkrajšo pot. Poleg
tega pa so argumentirali še z dejstvom, da bo dom
uporabljen tudi kot družbeno središče, ki bo v korist
čim širšemu krogu krajanov. Poudarili so tudi, da bodo

z izgradnjo doma obenem sanirali še hudournik, kar bi
omogočilo nove obdelovalne površine.89 Gradnja se je
pričela poleti 1985, dom pa je bil zgrajen v 100-ih dneh.
Med selitvijo v nove prostore je 28. novembra izbruhnil
požar v Anhovem, tako da so gasilci na gašenje peljali
tudi opremo prostora, med drugim veliko sliko maršala
Tita.90 Slavnostna otvoritev je potekala 30. novembra
1985, ob bogatem programu, ki je trajal cel teden. Od
izgradnje pa do danes je bil dom deležen številnih
razširitev, izboljšav in nadgradenj opreme.

Pomembnejši mejniki v izgradnji doma:91
1985

- izgraditev gasilskega doma

1991

- centralno ogrevanje

1993

- dograditev komandnega pulta in manjšega skladišča nad njim
- dograditev dela garaža za skladišče goriv
- nova stabilna radijska postaja z novo anteno

1999

- dograditev prizidka za pisarne in sedanjo delavnico ter druge prostore

2000

- zamenjava oken na južni strani doma (velika sejna in kuhinja)

2001

- ureditev prostora za cisterni kurilnega olja
- sanacija severne in vzhodne fasade ter stolpa
- ureditev velike sejne sobe z vitrinami, roletami in magnetno tablo

2003-2004

- zamenjava oken in vrat

2003

- klimatizacija zgornjih prostorov

2004

- vzpostavitev delavnice
- montažne garaže

2005

- zavarovanje z video nadzorom
- povečanje nadstreška pred vhodom v dom

2007

- porušitev balinišča za ureditev parkirnega in vadbenega prostora za domom
- ureditev ozvočenja v veliki sejni sobi
- ureditev instalacij v kletnem delu doma (bifeju)

2009

- kovinski nadstrešek nad delavnico

2011

- dodatni prostori za potapljače

2012

- podaljšek garaž gasilskega doma

2013

- instalacija zraka za polnitev gasilskih vozil
- instalacija napajanja gasilskih vozil s hišniki

87 Arhiv GZNG, Poročilo za leto 1979.
88 Ustni vir: Stanislav Markič, 21. 10. 2012.
89 Arhiv Prostovoljnega gasilskega društva Kanal.
90 Ustni vir: Boris Čufer, 15. 04. 2013.
91 Podatke zbral in uredil Danijel Markič.
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