OBISK V OBČINI ST. KANZIAN AM KLOPEINER SEE V AVSTRIJI

V nedeljo 29.8.2010 sta se, na povabilo župana Thomasa Krainza, Iztok Felicjan (direktor
Občinske uprave) in Franc Ivančič (predsednik krajevne skupnosti Divača) v imenu Občine
Divača in župana Matije Potokarja udeležila občinske prireditve ob zaključku turistične
sezone in srečanju s pobrateno občino San Canzian d'Isonzo, ki je potekala v prijateljski
občini St. Kanzian am Klopeiner See v Avstriji. Prireditev, ki je potekala preko celega dneva
se je pričela ob 9.30 zjutraj z mašo v farni cerkvi in nadaljevala z osrednjo prireditvijo na trgu
pred kulturnim domom, kjer je sodeloval domači pevski zbor in domača pihalna godba. Ob
trgu so bile razporejene stojnice, s katerih so domačini ponujali dobrote pridelane na lastnih
kmetijah, od različnih (sadnih) vrst žganja, medice, medu, lesnih izdelkov …. Med
prireditvijo je župan Thomas Krainz tradicionalno odprl sod piva, narejenega posebej za to
priložnost. Ob veliki udeležbi domačinov, je na stojnicah sodelovala tudi Občina San Canzian
d'Isonzo iz Italije, ki je z avstrijsko občino pobratena. Delegacijo iz Italije je vodila županja
Silvia Caruso. Po kosilu je župan vse prisotne iz Italije in Slovenije povabil na ogled jezera s
turističnim vlakcem, ki vozi okrog jezera. Prireditev se je nadaljevala z družabnim srečanjem
v pozne popoldanske ure.
Za srečanje vseh treh občin ima pomembne zasluge g. Sergio Cosolo (občinski svetnik s
posebnimi pooblastili), ki se trudi, da bi se med vsemi tremi občinami stkale prave
prijateljske in poslovne vezi ter da bi se v bodočnosti tudi Občina Divača pobratila z Občino
San Canzian d'Isonzo. Poslovili smo se v poznih popoldanskih urah z željo, da bi taka
srečanja postala pogostejša in kar je najbolj pomembno, taka srečanja naj prispevajo k
zbliževanju, večji toleranci in prijateljstvu med vsemi, ki že stoletja živimo na tem skupnem
območju in ki so nas še do nedavnega ločevale zelo stroge mejne črte.
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
direktor občinske uprave Občine Divača
Slika 1: Tradicionalno odpiranje posebnega soda – župan Thomas Krainz

Slika 2: Zdravica (od leve proti desni): Franc Ivančič (predsednik KS Divača), Iztok Felicjan
(direktor občinske uprave Občine Divača), Thomas Krainz (župan občine St. Kanzian am
Klopeiner See), Silvia Caruso (županja Občine San Canzian d'Isonzo), pivovar, Petritsch
Dietmar in Dir. Kunibert Sourij (oba podžupana občine St. Kanzian am Klopeiner See)

Slika 3: Domača Godba iz St. Kanziana am Klopeiner See

