človeških žrtev. Le želimo si lahko, da so poduk razumeli vsi, ki zagovarjajo ohranitev mogočnih, a že nevarnih dreves, in da se tovrstni
dogodki ne bodo ponovili.
Konec lanskega leta smo urejali zgodbo črnega odlagališča na Pelancah in dosegli postavitev rampe, ki onemogoča dostop tistim, ki smeti
oz. gradbeni material raje peljejo v naravo kot pa na za to predvidena mesta.
Podobno zgodbo spremljamo ob cesti pri Separaciji, ki pelje ob Kamenci do Soče. Postavljena je bila tabla za prepoved odlaganja, vendar nekateri (po poizvedovanju prav domačini sami) raje prihranijo nekaj evrov, ki bi jih morali plačati na deponiji, in material preprosto
odložijo v naravi. Preostali krajani se zgražajo, nas na to opozarjajo in pošiljajo fotografije s terena. Žal več od opozarjanja ni v naši moči.
Ker pa ugotavljamo, da to ne zaleže, bomo primorani podati predlog, da primer raziščejo ustrezne inštitucije. Predvidevamo, da bo temu
sledilo zaprtje poti. Kot po navadi bomo zaradi objestnosti nekaterih posledice nosili vsi.
V tem poglavju moram omeniti tudi zgodbo z jumbo plakati, ki so se letos naselili na volčanskem polju. Kar nekaj pritožb smo dobili s
strani društev in vaščanov, zato smo poslali pobudo na Občino Tolmin, da preveri zakonitost postavitve. Zadevo preučuje inšpekcija. Tak
način oglaševanja kazi podobo našega kraja in doline Soče.
Kljub izpostavljanju negativnih zgodb, pa ne smemo pozabiti vseh pozitivnih zgledov v naši KS, ki jih ni malo in so nam vsem lahko spodbuda, da bo naš kraj še lepši!
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE
A. PRIHODKI

27.195
2.253
4.267
41.900

1. Ostanek sredstev po zaključnem računu 2016
2. Občina Tolmin

a. sredstva za delovanje KS

b. sredstva za vzdževanje krajevnih cest

c. sredstva za sofinanciranje projektov KS

3.

renta za odlagališče

17.000
3.156
615
1.420
540

a. fiksni del rente zaleto 2016

4. Najemnina za uporabo prostorov gostilne v Volčah, izposoja miz
5. Občina Tolmin
6. Drugo

a.

sofinanciranje prireditve

b. nedavčni prihodki: sponzorstva za defibrilator
za volitve

SKUPAJ

48.420
17.000
3.156
615

98.346

B. ODHODKI
NAMENI

1. Projekti

Volče
a. defibrilator

b. Dvorana - proj. in elektro nadzor

c. Dvorana - gradbena, el., strojna dela

2. Vzdrževanje krajevnih
cest in poti
3. Sofinanciranje kulturnih in
družabnih dejavnosti

Čiginj

Kozaršče

Sela pri
Volčah

2.178
1.444
89.814

d. Kulturni vikend (TD in nogomet)

93
630
150
200

f. ŠKD

100

a. Kulturni praznik (ŽPZ)

b. srečanje krajanov na Kovačič planini (Hlevnik)

e. Lukatelce (ML)

g.

funkcionalni stroški (pisarniški material, Poročevalec,
reprezentanca, zastava, internetna stran, pošta)
b. stroški elektrike in vode
c. vzdrževanje

d. nagrada predsedniku **

SKUPAJ

91
1.398

Tretje leto našega mandata se izteka. Zaznamovano je bilo z nadaljevanjem del na ključnemu projektu - z obnovo doma KS Volče

DOM KS VOLČE

Pogodbena vrednost dosedanjih del je znašala 105.000 evrov (z DDV), do danes pa smo porabili ca 111.000 evrov. Odstopanja so nastala
zaradi nepredvidenih del ob samem rušenju sten ter sprotnem prilagajanju, z namenom, da bi dosegli željeno trajno kvaliteto. Izkoristili
smo že postavljene odre ter dodatno ometali in prebarvali zadnjo steno stavbe, postavljena je bila tudi zunanja elektro omarica s 3-faznim
priklopom 3x20 A. Ta priklop bo uporaben tudi za potrebe prireditev (npr. Kulturnega vikenda), saj smo do sedaj plačevali drag najem
ločene elektro omarice.
Ker smo želeli zastavljena dela dokončati, smo za pokritje dodatnih stroškov zaprosili Občino Tolmin, ki nam je prisluhnila in nam povečala
sredstva za sofinanciranje projektov KS. Za to se županu iskreno zahvaljujem.

Odločitev o izgradnji novega mladinskega kluba v sklopu športnega igrišča žal še ni dočakala srečnega razpleta, saj smo tudi na drugem
razpisu Fundacije za šport izpadli. Tako ta projekt čaka na izvedbo v naslednjem mandatu, ko bo moral nov svet ustrezno načrtovati
financiranje s pomočjo projektnih sredstev in rente. To mladim dolgujemo!

93.436

a. krpanje lukenj po vasi

a.

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Ko bodo dela končana, čaka aktivna društva in vse nas nova naloga, to je, da prostorom vdahnemo vsebino. Tako se bo začela investicija
»vračati« v obliki zadovoljstva uporabnikov.

c. TD

4. Delovanje KS

Skupni
nameni

www.ks-volce.si, ks.volce@tolmin.si

Prostori so zaenkrat prazni, v začetku naslednjega leta, po pridobitvi novih proračunskih sredstev in rente za odlagališče, pa sledi še nakup
in namestitev opreme (stolov, odra oz. praktikablov, multimedijske opreme…).
Po tihem smo računali, da bomo prostore lahko predali namenu že ob praznovanju kulturnega praznika, vendar se bo, kot kaže, otvoritev
zamaknila v marec 2018. O tem vas bomo pravočasno obvestili.

27.195

1.960

KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE, december 2017

Projekt in finančna konstrukcija obnove doma KS Volče sta bili opisani v lanskem Poročevalcu. Z deli smo začeli v zadnjem kvartalu leta
2016 in do danes izvedli vsa gradbena, mizarska, elektro in strojna dela ter tako izpolnili vse cilje in porabili vsa za ta namen predvidena
sredstva. Tisti, s katerimi smo si imeli možnost v zadnjem času ogledati prostore, so izkazali veliko mero zadovoljstva in so izvedbo
pohvalili. Upamo, da bodo zadovoljni tudi bodoči uporabniki.

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017 (v EUR)

VIRI

POROČEVALEC

DRUGI PROJEKTI
1.173

405
250
98

159

160
748

3.309

C. OSTANEK - pričakovan prenos v leto 2018

97.918

428

** Gre za letno bruto »plačo«, ki jo določa občinski Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles, nadzornega odbora in predsednikov svetov
krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov in izplačuje Občina Tolmin vsem predsednikom krajevnih skupnosti. Gre za ca 35 EUR neto na mesec za pokritje stroškov telefona in bencina, sam pa še na kakšno pijačo rad povabim tiste, ki so zraven pri kakšnem delu .

Ob koncu izrekam zahvalo celotnemu svetu KS za korektno timsko angažiranje.
Hvala tudi vsem krajanom, ki nesebično namenjate delček svojega časa (oz. svojih sposobnosti) za dobrobit vseh.
Pozivam vas, da nadaljujete s smiselnimi in koristnimi pobudami ter predlogi. Zagotavljam vam, da jih bomo preučili in jih, če bodo to
dopuščale možnosti, tudi uresničili.

Preživite mirne in lepe praznične dni v krogu vaših najdražjih, osebni cilji novega leta pa naj
ne zasenčijo skrbi za skupno dobro, saj lahko povezani storimo mnogo več kot vsak posebej.
Aleš Bizjak, predsednik KS Volče

V lanskem Poročevalcu smo opisali projekt Telekoma, ki je pripeljal optiko do glavne centrale in vozlišč. Trenutno se z njimi
dogovarjamo, kako s projektom v letu 2018 nadaljevati in napeljavo pripeljati do vseh privatnih uporabnikov, to je do hiš v Volčah,
na Čiginju, Ušniku in Selih. Dela naj bi se začela že v januarju in bodo končana do marca 2018, dokler so na voljo evropska sredstva.
Posamezniki boste kontaktirani s strani prodajne službe Telekoma (oz. ostalih operaterjev). KS bo pomagala, predvsem pa bo potrebno
reševati bolj zapletene posamezne primere. Računamo na sodelovanje končnih uporabnikov, saj bomo le tako prišli do hitrih internetnih
prenosov, kar je postala nuja sodobnega življenja.
Tudi cesta skozi Volče je doživela preplastitev, kar prebivalcem okoliških hiš vsaj delno olajša prenašanje hrupa in tresljajev. Izvedba
pločnika do Minčka ter ureditev križišča proti pokopališču sta sicer prenesena v leto 2018, so nam pa zato že dvakrat asfaltirali odsek
od Volč do Peršeta.
Letos so lahko zadovoljni tudi prebivalci Ušnika, saj je promet po obnovljenem mostu zopet stekel, urejena pa je tudi celotna
prometnica z okolico. Pohvaliti je potrebno plodno sodelovanje prebivalcev z izvajalci in projektanti, saj so skupno prišli do optimalnih
rešitev.
Pred kratkim se je začela obnova ceste v Rut (k Andrjutu). Žal projekta ni bilo mogoče izvesti v skladu s pripravljenim popisom, saj teren
ni omogočal pravilne utrditve bankine v predelu nad mlinom. Odločili smo se, da se za obnovo namenjeni denar porabi za preplastitev
čim večjega dela izčrpanega asfalta. Za ureditev zahtevnega dela nad mlinom pa bo pripravljen nov projekt, upamo, da že v naslednjem
letu. Na cesti se predvideva tudi postavitev prometnega znaka, ki bo skupno dovoljeno maso omejil na 10 ton. Na ta način želimo
zagotoviti ohranitev ceste za njen prvotni namen, to je za dostojen dostop do stanovanjskih hiš. Marsikateri poškodbi cestišča bi se

namreč lahko izognili, če se v preteklosti po njem ne bi vozili 30- in 40-tonski kamioni. Upoštevajmo omejitev in cesto ohranimo za
bodoče rodove!

je bil odziv domačinov, ki so svoje dobrote z velikim veseljem delili z ljudmi. Kaj vse osreči ljudi, ki so odprtega srca! Žal se še vedno najde
nekaj vaščanov, ki ostajajo doma in se prireditev v kraju ne udeležuje. Pridite med ljudi, ne bo vam žal!

V teku so dela napeljave kanalizacijskega voda od čistilne naprave Volče do Čiginja. V januarju sledi ureditev trase na državni cesti nad
volčanskim ovinkom, v času del naj bi bila cesta tudi zaprta. Vzporedno se bo v jarek prestavila še električna napeljava, ki gre sedaj
preko Brc, istočasno pa se bo na tej trasi obnovil tudi vodovod.
Do spomladi naj bi bila dela končana. Tako bo pripravljeno vse potrebno za komunalno ureditev Čiginja. Le-ta je sicer predvidena
šele v proračunu za leto 2019, vendar se bomo potrudili s pogajanji doseči, da bi se dela logično nadaljevala čim prej. Pred tem smo
predlagali sestanek Komunale s krajani.
Verjamem, da bo ob tako velikem projektu prišlo tudi do zapletov in bo zato potrebno tudi kaj potrpeti, vendar sem prepričan, da je
končni rezultat dobra motivacija za vsakega od nas. Tudi tistih 30.000 evrov, ki bodo v proračunu dodatno namenjeni za ureditev ulic,
se bo, po zgledu Ušnika, zagotovo lahko koristno porabilo.
Čiginj bo istočasno dobil tudi števce za vodo, kar je prav gotovo v skladu s sodobnimi ekološkimi normami. Čeprav obstajajo posamezni
primeri, kjer ne bo vse enostavno, pa je z dobro voljo zagotovo mogoče najti rešitev.
Lepo bi bilo, če bi v sklopu del uspeli izvesti tudi že dane pobude za ureditev prehoda za pešce, merilca hitrosti in namestitev dodatnih
ogledal.

Junija je krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Volče v sklopu dneva državnosti pripravil tradicionalno srečanje na Hlevniku. KS je
prispevala sredstva za pogostitev in nastopajoče, pri čemer si je 615 evrov povrnila s prijavo na razpis za občinske prireditve. Za golaž smo
namenili 2 srni, ki jih Lovska družina Volče odstopi KS kot najemnino za hladilnico.

V okviru komunalne ureditve KS je v naslednjem letu načrtovana obnovitev kanalizacije in vodovoda tudi v predelu montažnih hiš v Volčah.
Dana je bila pobuda, da bi promet skozi Kozaršče na zgornji občinski cesti omejili na 30 km/h, kar bi prispevalo k povečani varnosti
prometa, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da je varnost v rokah prav vsakega voznika, ki se ne le odgovorno drži omejitev, temveč
je na cesti zbran in pozoren na morebitne nepredvidene okoliščine (npr. otroci, parkirana vozila ki speljujejo). Komunala je odločbo za
postavitev prometnega znaka že prejela.
Na Selah pri Volčah se je zaključilo dolgoletno razreševanje problemov javnega dobra. Po strokovnem predlogu pravne službe Občine
Tolmin, ki ga je uskladila s krajani, smo si zadevo na terenu ogledali tudi predstavniki KS in k predlogu podali soglasje.

Kulturni vikend, največji vaški dogodek v organizaciji Turističnega društva Volče, je letos znova privabil veliko obiskovalcev. Kulturni
navdušenci so si v četrtek ogledali igro Veseli dan ali Matiček se ženi, športni pa so se v petek pomerili v malem nogometu in balinanju. V
soboto je poslušalce razvnel Duo Bakalina, ples pa se je z ansamblom Primavera nadaljeval še dolgo v noč. Dogajanje je zaključi nedeljski
pohod »po poti pradedov« od Benečije do Volč. V oktobru je društvo pripravilo ogled Dreke.
Tradicionalni sklop dogodkov, ki si v Volčah sledijo v najtoplejšem delu leta, so Lukatelce pod okriljem Kulturnega društva Myra Locatelli
oz. Zdravka Duše. Letos so znova ponudile pester nabor dogodkov; od predstavitev knjig in njihovih avtorjev, predvajanja filma, postavitev
razstav, koncertov, predvsem pa druženja pod Lukatelovo hruško.
Prijetno zabavo je konec oktobra organiziralo Športno kulturno društvo Uče, ki je s kostanjem, vinom, bučami in dobrim plesom poskrbelo
za vsesplošno zadovoljstvo.
Decembra so se lučke v družbi Mačka Murija najprej prižgale pri Lukatelu, nato pa so posamezniki različnih društev okrasili še vaški trg in
predel ob glavni cesti. Turistično društvo Volče pripravlja tradicionalni prihod Dedka Mraza, ki privabi in na placu združi staro ter mlado.
Istega dne, to je 26. decembra, je predviden tudi nočni pohod na Mengore, kjer se bomo srečali s pohodniki iz Modrejc.
Ker so vsi ti dogodki, ki jih pripravljajo domača društva, v prvi vrsti namenjeni prav nam, krajanom KS Volče, vas ob tej priložnosti vabim,
da se jih udeležimo v čim večjem številu.

RAZNO
POBUDE DO OBČINE TOLMIN
Z občinsko upravo Občine Tolmin imamo redne sestanke, kjer pregledujemo naše prioritete in s tem vplivamo na proračune, kamor
želimo uvrstiti čim več naših želja. Seveda je v celotni občini želja več, kot je na razpolago sredstev, vendar lahko rečem, da je
sodelovanje dobro, kar kažejo tudi rezultati že izvedenih projektov in projektov v pripravi.
Kar nekaj stvari, ki smo jih opisali v prvem delu, smo na ta način uspeli uresničiti. Pred kratkim smo ponovno imeli sestanek sveta
KS Volče z občinskimi svetniki iz naše KS, ki nam bodo pomagali z usklajeno podporo naših planov za naprej:
- adaptacijo ceste v Volčanske Rute – cesta je iz načrta razvojnih programov za leto 2017 izpadla, zato bodo za njeno ponovno
umestitev v načrt potrebni dodatni napori;
- ureditev ceste z ureditvijo izogibališč na Sela pri Volčah – cesta sodi med 3. prioritete občinskih cest, zato je za umestitev v
načrt razvojnih programov potrebno izdatno lobiranje.
Dolgoročni interes za vas Volče je zagotovo izgradnja obvoznice. V začetku leta smo izvedeli, da je projekt uvrščen v načrt državnih
razvojnih programov. V zvezi s tem je bila ustanovljena civilna iniciativa in KS je skupaj z njo podala odločitev, za katero varianto
naj se pripravi projektna naloga. Predlagana je bila varianta s predorom, saj ima za nas vrsto prednosti, res pa je, da je dražja.
Ob tem se zastavi vprašanje, kdaj bomo obvoznico dočakali. Za enkrat kaže, da lahko realno upamo na otvoritev v 10-ih letih,
seveda bo vse odvisno od tega, koliko se bo pri tem zapletalo. Država namreč nima zadržkov s prerazporeditvijo sredstev tja, kjer
težav in nasprotovanj ni.
Že v lanskem letu smo na Občino Tolmin naslovili pobudo, da bi se ob državni cesti v Volčah in Čiginju postavilo t.i. lamelne table
oz. javno signalizacijo namenjeno usmerjanju do javnih ustanov (šola, pokopališče…), pa tudi do privatnih podjetij.
Prejeli smo poziv, naj KS pripravi predloge za javne in zasebne table. Glede na to vas pozivam, da privatni interesenti, ki želite
biti navedeni na usmerjevali tabli, na e-mail KS do konca meseca januarja 2018 to tudi sporočite. Strošek postavitve table
(ca sto evrov) krijete sami. Podrobnosti bodo znane po izdelani projektni nalogi.

KULTURNO ŽIVLJENJE
Zaradi stroškov z obnovo dvorane smo letos namenili manj denarja za pomoč pri pripravi prireditev, kar so organizatorji ustrezno upoštevali
in izdatke temu prilagodili. Smo pa pomagali pri kandidiranju na občinski razpis za prireditve in veseli smo, da so bila društva pri tem zelo
uspešna. Prispevki KS so razvidni v finančni tabeli, v nadaljevanju pa je opisanih nekaj najodmevnejših dogodkov.
Prireditev ob kulturnem prazniku, ki jo je organiziral Mešani pevski zbor Župnije Volče, je bila zaradi del v dvorani izpeljana v prostorih
OŠ Volče. Obisk je bil res velik, prostovoljni prispevki, namenjeni za nakup defibrilatorja pa so znašali 615. Pogostitev je financirala KS.
Aprila je Športno kulturno društvo Uče organiziralo »šalamijado« in ples z ansamblom Ne joči pevec. Bilo je enkratno, predvsem pohvalen

S Cestnim podjetjem Gorica imamo za potrebe koriščenja gramoza sklenjeno pogodbo za celoten mandat. Na separaciji imamo tako na
voljo 1.000 m3 gramoza – prioritetno za projekte KS oz. za projekte, ki so širšega interesa, lahko pa tudi za privatne potrebe krajanov,
kjer vam KS nudi 20% popust.
Letos smo porabili zelo malo gramoza (ca 20 m3), nekaj za odseke javnih cest, glavnino pa za zamenjavo za zemljo pri cerkvi.
Na voljo imamo še ca 750 m3, ki ga moramo porabiti do konca naslednjega leta. Škoda bi bilo, da danega ne izkoristimo. Pozivam vse
zainteresirane, da nam sporočijo predloge, ki jih bo potrebno v naslednjem letu izvesti (npr. betoniranje dela ceste na Mengore, betoniranje dostopa na parkirišče pri cerkvi sv. Lenarta…).
V letošnjem letu je bil postavljen defibrilator na fasadi trgovine v Volčah. S pomočjo pobude Mešanega pevskega zbora Župnije Volče, ki
je v ta namen organiziral koncert v sklopu kulturnega praznika, smo zaključili projekt Športno kulturnega društva Uče izpred nekaj let.
Radodarno so se odzvali tudi sponzorji, sodelovanje pa ponudili lastnik trgovine Mercator, najemnik Kmetijska zadruga Tolmin in Pošta
Slovenije. Vsem iskrena hvala! Hvala tudi reševalcem, ki so nam uporabo defibrilatorja predstavili. Ponovitev izobraževanja bomo prav
gotovo organizirali v prostorih nove dvorane.
Upajmo, da bo aparat čim manjkrat uporabljen, če pa bo rešil samo eno življenje, potem bo prispevek vsakogar, ki je omogočil postavitev,
več kot poplačan.
KS pozdravlja pobudo Lions kluba Kobarid Soča, ki želi v sodelovanju z domačim podjetjem Atum d.o.o. defibrilator postaviti tudi na
Kozarščah.
Sama otvoritev defibrilatorja v Volčah je sovpadala tudi z otvoritvijo prenovljene trgovine in z otvoritvijo kulturnega vikenda, kar je še
zaokrožilo celoten kontekst lepega dogajanja v Volčah.
Res smo lahko veseli, da ob tem, ko drugje podeželske trgovine zapirajo, prav naša doživlja nov razcvet. Cenimo in spoštujmo vložen trud!

UREJENOST VASI:

ali

?

Vas Volče razpolaga z občinskimi sredstvi v višini 6.650 evrov za potrebe urejanja vasi. Letos smo glavnino sredstev porabili preko Komunale Tolmin. Z njo imamo sklenjeno pogodbo za urejanje vasi Volče, spomladansko pometanje pa smo izvedli tudi na Čiginju, Kozarščah
in Selih pri Volčah. Kljub temu, da Komunala Tolmin redno čisti okolico ekoloških otokov, je okolica le-teh občasno še vedno preveč zanemarjena. Srečo imamo, da lahko vse, kar ne sodi v zabojnike, odpeljemo na bližnje smetišče.
Pokažimo, da nam je mar in poskrbimo za ustrezno ločevanje ter odlaganje odpadkov! Sami lahko veliko naredimo za lep in urejen kraj.
Iz sredstev za urejanje vasi smo financirali tudi obnovo fontane in tlaka ob njej, zamenjali smo tudi zastarele luči ter inox ograjo oz. držalo
na stopnicah pri avtobusni postaji. Predvsem za starejše je prehod do avtobusne postaje zdaj varnejši.
V letu 2018 bomo del sredstev za urejanje vasi namenili ureditvi površine pod bivšim mogočnim kostanjem, na katerega danes spominja
le še štor. Odgovor Zavoda za gozdove na pobudo KS, da oceni utemeljenost odstranitve kostanja, je prehitela narava – na srečo brez

