POROČEVALEC
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE, december 2016
Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!
Drugo leto našega mandata se izteka. Po zaključku praznovanj »1000 let Volčan« smo nadaljevali s ključnim projektom, to je obnova
doma KS Volče.

DOM KS VOLČE
S pomočjo arhitekta Božidarja Rustje smo pripravili in uskladili projekte, na podlagi katerih smo iskali ponudbe za izvedbo del. Le-te je v
prvem polletju letošnjega leta pregledala komisija v sestavi Rudi Kragelj, Ivan Žganec in Aleš Bizjak ter v zaključnem pogajanju izoblikovala
pogodbo z domačim gradbenim podjetjem Gradbeništvo Delux.
Osnovni podatki projekta so naslednji:
1. faza: zaodrje, WC-ji, streha nad tem delom – ca. 27.000 evrov,
2. faza: velika dvorana – ca. 41.000 evrov,
3. faza: sedanji mladinski klub, mala sejna soba – ca. 16.000 evrov,
4. faza: hodnik in stopnišče – ca. 21.000 evrov.
Vse faze zajemajo gradbena, elektro in inštalacijska dela. Celotna investicija znaša ca. 105.000 evrov (z DDV).
Financiranje projekta bo izvedeno iz naslednjih virov:
- 22.800 evrov: projektna sredstva občine za leti 2015 in 2016,
- 25.000 evrov: trenutno privarčevana sredstva KS iz let 2015 in 2016,
- 27.900 evrov: projektna sredstva občine za leto 2017 (in 2018),
- ca 20.000 evrov: sredstva KS za leto 2017 (od smetišča ter za redno delovanje),
- ca 10.000 evrov: sredstva občine iz programa za ohranjanje podeželja.
Dela prve faze so se začela v oktobru, preko zime bomo nadaljevali z drugo fazo, do konca naslednjega leta pa bomo izvedli še tretji
in četrti del. V letih 2018 in 2019 bomo glede na finančne možnosti zagotovili še končno opremo (oder, luči, ozvočenje, multimedijska
oprema, stoli …), ki jo ocenjujemo na ca. 20.000 evrov.
Glede na to, da smo se odločili premestiti mladinski klub v sklop športnega igrišča, smo lani pripravili projekt ter se prijavili na razpis
Fundacije za šport. Ker je bilo potrebno pripraviti manjkajočo dokumentacijo in pridobiti ustrezna soglasja, se je pridobitev gradbenega
dovoljenja zavlekla v letošnje leto, zato lani na razpisu nismo uspeli, smo se pa ponovno na razpis prijavili letos novembra. Če bomo
uspešni, načrtujemo izgradnjo v letih 2018/19.

DRUGI PROJEKTI
Del projektnih sredstev občine (4.800 evrov) smo v letu 2016 namenili za ureditev poti proti Cvetju na Pelancah. Glavni izvajalec del je bil
Primož Bevk iz Tolminskega Loma, s prostovoljnim delom pa so pomagali pridni posamezniki s Kozaršč, Modrejc, Mosta na Soči in Tolmina. Urejena pot danes služi lažjemu dostopu do parcel na Cvetju in do Skamincove domačije ter rešuje dolgoleten problem neurejenega
odvodnjavanja in nanašanja materiala ob večjih nalivih na državno cesto.
Iz občinskega proračuna in z manjšim prispevkom KS ter zainteresiranih krajanov (Mermolja, Carli) je bila na Kamnci urejena osvetlitev
dela državne ceste proti Solarijem. Tako je bila s skupnim naporom vseh zainteresiranih izpeljana ta, že nekaj let stara ideja. Po novih
pravilih osvetljevanja smo dobili – vsaj tako pravijo ljudje – najbolj osvetljeno ulico v občini.
Po dolgem pričakovanju je Telekom letos pripeljal optični kabel do Volč. Glavna centrala je postavljena pri šoli, od tam pa bo povezava v
bližnji prihodnosti napeljana do vozlišč po vasi, do Gostola TST, Tere in Čiginja. Boljši internetni signal tako že sedaj občutimo uporabniki
v Volčah, kako pa bo napeljava sledila do posameznih hiš v prihodnje, bo potrebno spremljati, saj Telekom še nima detajlnega načrta.
Ob izkopu napeljave pri igrišču in s tem prekopa tamkajšnjega pločnika, se je porajala ideja za ureditev dodatnega parkirišča ob igrišču.
Pobudo je podprla tudi občina, s katero smo si razdelili stroške ureditve (celotni stroški so znašali ca. 6.500 evrov). Tako je parkiranje zdaj
bistveno prijaznejše, prehod pešcev v tem koncu pa varnejši.
Dočakali smo tudi delno ureditev glavne ceste skozi Volče. Prevlečen je nov asfalt do Peršeta, v postopku urejanja je pločnik do Minčka,

planirana je ureditev nevarnega križišča proti pokopališču, kjer je bilo v zadnjem času kar nekaj prometnih nesreč, ki so se na srečo končale
samo z materialno škodo. V planu je tudi preplastitev dela ceste mimo kužnega znamenja, saj dotrajana cesta zaradi tovornega prometa
povzroča veliko hrupa za okoliške prebivalce. Dela naj bi se izvedla spomladi 2017. Postavljen bo merilec hitrosti, ki bo, upajmo, opomnil
prehitre šoferje, da upoštevajo omejitev v naselju.
Izvedena je adaptacija ceste na Njive – pobuda je nastala že lansko leto, ko so uporabniki opazili slabo stanje podpornih zidov ob potoku.

POBUDE DO OBČINE TOLMIN
Z občinsko upravo imamo redne sestanke, kjer pregledujemo naše prioritete ter 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 leto 2017:
- začetek del ureditve kanalizacijske infrastrukture na Čiginju (v načrtu razvojnih programov za leti 2017/18);
- adaptacija ceste v Volčanske Rute (v načrtu razvojnih programov za leto 2017);
- ureditev ceste (izogibališča) na Sela pri Volčah (v fazi lobiranja, da bi se investicija umestila v proračun);
- ureditev ceste proti Anderjutu (umeščena v rebalans proračuna 2016, izvedba je planirana preko zime).
V letošnjem letu smo v medijih in na sestankih nadaljevali s promocijo ideje za izgradnjo povezovalne peš poti med Volčami in
Tolminom preko brvi pri tolminskem pokopališču. Seveda je to »tek na daljše proge«, saj gre s prepričevanjem naravovarstvenih
institucij zelo počasi. Ne bomo obupali. Nadejamo se, da bomo v prihodnje le okusili prednosti te povezave.
Občini Tolmin smo dali pobudo, da bi propadajoče kužno znamenje premestili na bolj primerno mesto (npr. Tolminski muzej), ga s
tem ohranili za prihodnje rodove, v Volčah pa namestili že izdelano repliko. Prišlo je do prvih dogovarjanj (predlog postavitve je bil
zrisan, postavitev je bila predvidena v parku za muzejem), a se je izkazalo, da to ni najboljša rešitev. Nihče pa nima odgovora, kakšna
rešitev je najboljša in kdo jo bo pripravljen plačati. Skrbi nas, da bo premestitev stagnirala, znamenje pa bo še naprej propadalo.
Nastala je še ena ideja, ki pa jo bo potrebno razdelati in seveda dobiti zanjo širšo podporo ter sredstva. V teku je namreč priprava
projekta ureditve parka okoli cerkve sv. Lenarta (v sklopu obnove le-te) in v ta park bi lahko ustrezno umestili tudi kužno znamenje.
Če tudi to ne bo uspelo, je morda najbolje, da KS glede na trenutno klimo kvečjemu predlaga, naj o tem odloči stroka (Ministrstvo
za kulturo/ Zavod za ohranjanje kulturne dediščine), torej nekdo, ki se ne ozira na interese posameznikov in bo izkazal pripravljenost neprecenljivo vrednost tega spomenika ohraniti za naprej.
Seveda je dolgoročni interes za Volče tudi obvoznica, ki pa je trenutno v postopkih umeščanja v državne prostorske načrte (po besedah župana občine). Nato nas bo čakala težavna pot usklajevanj in kompromisov, na koncu pa seveda umestitev v državni proračun.

KULTURNO ŽIVLJENJE
Lani smo takole zapisali: »Prioritete do konca mandata so nam jasne, zato bomo temu ustrezno namenjali sredstva. V primerjavi z letom
2015 bo zaradi projekta obnove dvorane za »mehke« stvari manj denarja, kljub temu pa bomo nekaj malega namenili za društva oz.
prireditve.«. Navedeno smo društvom v začetku leta na skupnem sestanku tudi predstavili. Skupaj z njimi smo izoblikovali program dogodkov, ki smo ga objavili na oglasni deski.
Zaradi obnove dvorane smo letos namenili manj denarja za pomoč pri pripravi prireditev, kar so organizatorji ustrezno upoštevali in izdatke temu prilagodili. Prispevki KS so razvidni v finančni tabeli, v nadaljevanju pa je opisanih nekaj najodmevnejših dogodkov.
Dvorana KS je bila prvič nabito polna ob prireditvi za kulturni praznik, ki jo je organiziral Mešani pevski zbor Župnije Volče. Letošnji gostje
so bili otroški pevski zbor podružnične šole Volče in Oktet Simon Gregorčič. Pogostitev je delno financirala KS.
V juniju 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 500 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.
Ob 25. obletnici naše države smo dodali svoj kamenček v mozaik naše narodne zavesti, z željo, da nam je nikoli ne bi primanjkovalo. Ker
je praznik ravno v času, ko je dan najdaljši in je v poznem večeru ob prijetnem dogajanju lepo posedeti skupaj, smo v KS najprej organizirali predavanje dr. Roka Šuligoja na temo osamosvajanja Slovenije, sledil pa je še prijeten večer pri fontani ob zvokih dua Johny Bravo.
Kulturni vikend je z leti postal zaščitni znak Volč in je bil tudi letos največji dogodek v vasi. Začel se je z lepim kulturnim večerom, nadaljeval s petkovim nogometnim druženjem na igrišču, sobotni ples pa je bil vrhunec. Pohvalno je, da se je prijel pohod iz Benečije do Volč,
ki so se ga v nedeljo udeležili številni domačini in tudi prijatelji iz Benečije. Z nedeljskim večernim delom dogajanja organizatorji sicer
niso bili prav zadovoljni, vendar upamo, da jim bo slabši obisk kvečjemu še večja spodbuda za naprej. Vsekakor si organizacijski odbor
Turističnega društva Volče za organizacijo tako obsežne prireditve zasluži vso pohvalo in čestitke.

Tradicionalni dogodek v Volčah so tudi Lukatelce, ki niso prepoznavne le lokalno, ampak kar v slovenskem merilu. Želimo si, da bi nas
Zdravko Duša še naprej razvajal z znanimi in manj znanimi gosti. KS mu je letos namenila 200 evrov pomoči, saj je lanskoletna, ko smo
se vsi ukvarjali s praznovanjem 1000-letnice, za njegove projekte izostala.
Prijetno zabavo je konec oktobra organiziralo Športno kulturno društvo Uče, ki je s kostanjem, vinom, bučami in dobrim plesom poskrbelo
za vsesplošno zadovoljstvo. Čestitke!
Decembra so se zbrali posamezniki različnih društev in okrasili vaški trg ter predel ob glavni cesti. Turistično društvo Volče pripravlja tradicionalni prihod Dedka Mraza, ki privabi in na placu združi staro ter mlado. Namen srečanja ni bogato obdarovanje. Prihod dobrega moža
otroke in odrasle popelje v praznični novoletni čas in nas lahko potrdi v prepričanju, da za radost v otroških očeh ter med ljudmi nasploh
niso potrebne materialne stvari. In prav to zavedanje - biti skromen in zadovoljen - je za današnji čas najbolj pomembno. Na isti dan, 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
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, lahko pa tudi za privatne potrebe krajanov, kjer vam KS nudi 20% popust.
Letos smo porabili gramoz za naslednje namene:
- cesta na Pelancah: 61 m3;
- parkirišče za gostilno: 66 m3;
- cesta na Gabrcah: 37 m3;
- cesta do Mlinarja: 15 m3;
- cesta do Fratnika: 8 m3;
- cesta na Mengore: 15 m3 (protivrednost betona).
Na tem mestu se zahvaljujem posameznikom, ki s svojo aktivnostjo za ožji in širši interes vzdržujejo javne poti.
Veseli smo, da je picerija Stara šola zaživela in da je bila poleti dobro obiskana, tako s strani domačinov kot gostov od drugod. Zaradi
pomanjkanja prostora v samem centu vasi, je najemnik dal pobudo za ureditev parkirnega prostora za gostilno, kar je svet KS podprl. Z
občinskim soglasjem je tako nastala pomembna pridobitev za vas. KS je za ureditev prispevala material za tamponiranje, pomoč pa so
Mihu ponudili tudi nekateri posamezniki tako v strojnih kot osebnih urah. Pohvalno!
Lani je društvo TIGR predstavilo pobudo, da bi na osrednjem prostoru pri fontani v Volčah postavili spomenik Antonu Majniku in Francu
Fortunatu. Svet KS odločitve zaradi trajnega posega v skupni prostor, ki je namenjen druženju in prireditvam, ni želel sprejeti sam, zato je
za mnenje zaprosil domača društva. Sklican je bil tudi zbor krajanov, kjer je prevladalo splošno mnenje, da spomenik v omenjeni velikosti
ter zasnovi ne sodi na ta prostor. Ker sami postavitvi spomenika nismo nasprotovali, smo društvu TIGR poslali pisni odgovor, naj preučijo
druge možnosti, saj smo Volčani na ta dva moža lahko ponosni. Ker spomenika tudi pri podružnični šoli niso uspeli umestiti, zbirajo druge
ideje glede postavitve in dizajna spomenika.

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 smo izvedli tudi na Čiginju, Kozarščah
in Selih pri Volčah. Kljub temu, da Komunala Tolmin redno čisti okolico ekoloških otokov, je okolica le-teh vse prevečkrat zanemarjena.
Nekateri še vedno ne razumejo, da se odpadke odlaga v kontejnerje in ne pred nje. Zelo blizu imamo smetišče, kamor lahko odpeljemo
vse odpadke, ki v kontejnerje ne sodijo. Še enkrat vas pozivam, da varujemo naše okolje, za katerega lahko največ naredimo sami!
Iz omenjenih sredstev smo financirali tudi obnovo klopi na Mengorah in zaprli stavbo na igrišču v Volčah, s čimer želimo uvesti kontrolo.
Vse prevečkrat se je namreč dogajalo, da so posamezne skupine po uporabi prostore pustile v neredu, odgovornosti za čiščenje pa ni
prevzel nihče. Odločitev o zaprtju prostora je podkrepil tudi vlom v kuhinjo, ki se je zgodil bolj iz objestnosti kot pa iz koristoljubja. Kdor
želi prostore na igrišču uporabljati, naj kontaktira Športno kulturno društvo Uče oz. zadolženega Nejca Gaberščka.
V letu 2017 bomo del sredstev za urejanje vasi namenili obnovi fontane in tlaka na placu, ki ju je že načel zob časa, in tako poskrbeli, da
bodo druženja na tem prostoru še bolj prijetna.
Mogočni kostanj za trgovino sicer daje Volčam svoj pečat, vendar se tudi temu že poznajo leta – opaža se delno gnitje debla ter poganjke
gob. Ker bi v primeru prevrnitve drevesa nastala velika škoda, smo na občini že opozorili, naj preko strokovnih služb (Zavod za gozdove)
preverijo, kaj storiti.
Opozorjeni smo bili na vnovično črno odlagališče na Pelancah, zato smo lastniku zemljišča poslali pobudo, da zadevo sanira, hkrati pa
zapre dostop in s tem prepreči nadaljnje odlaganje.

Prav tako na tem mestu vnovič apeliram na vse, da bi poskrbeli za urejenost okolice hiš in urejenost na svojih zemljiščih. Kar nekaj je
»črnih« točk v naši okolici, ki se jih pravno sicer (še) ne da preganjati, zato upamo, da lastniki že večkrat izrečena ustna opozorila jemljejo
dobronamerno in stvari izboljšujejo. Sicer pa se nadejamo, da bo občina čim prej sprejela odlok o urejenosti naselij, ki bo omogočal tudi
sankcioniranje.
Ob kritiki pa ne smemo pozabiti, da je v naši KS tudi veliko »svetlih« točk, kjer se odražata pridnost in skrb gospodarjev in so nam vsem
lahko za zgled in spodbudo.
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2016 (v EUR)

A. PRIHODKI
VIRI

17.316
2.253
4.267
27.684

1. Ostanek sredstev po zaključnem računu 2015
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
3.000
500
180

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

SKUPAJ
17.316

34.204
17.000
3.000
500
180

72.200

B. ODHODKI
Volče

NAMENI

1. Projekti

a. betoniranje ceste na Pelancah (proj. sredstva občine)

b. Dvorana - arhitekt

c. Mladinski klub - arhitekt

d. Dvorana - 1 faza (projektna sredstva občine)
e. parkirišče na igrišču

f. razsvetljava na Kamnci

g. uzurpacija in komunalni prispevek za MK na igrišču
2. Vzdrževanje krajevnih
cest in poti

a. krpanje lukenj po vasi

3. Sofinanciranje kulturnih in
družabnih dejavnosti

a. Kulturni praznik (ŽPZ)

Čiginj

Kozaršče

Sela pri
Volčah

4.791

2.781
3.404
22.884
3.241
451
2.354

93
500
45
132
200
215
100

c. Materinski dan (TD)

d. Kulturni vikend (TD in nogomet)
e. Lukatelce (ML)
f. 25. junij (KS)

4. Delovanje KS

c. vzdrževanje (igrišče)

d. nagrada predsedniku

C. OSTANEK - pričakovan prenos v leto 2017

SKUPAJ

39.906

240

b. srečanje krajanov na Kovačič planini (Hlevnik)

g. Dedek Mraz (TD)
funkcionalni stroški (pisarniški material, Poročevalec,
a.
reprezentanca, zastava, internetna stran, pošta)
b. stroški elektrike in vode

Skupni
nameni

240

1.285

748
1.100
413

200

150

150
748

3.509

44.940
27.260

Ob koncu izrekam zahvalo celotnemu svetu KS za korektno timsko angažiranje. Težko je izpostavljati vsa imena ter vse aktivnosti, vseeno
pa bi omenil najpomembnejše zahvale:
- Rudiju za zapisnike ter pomoč pri ostali komunikaciji - interno ter navzven,
- Andrejki za vsa pravniška angažiranja (veliko za gradbeno dovoljenje na igrišču) in pozitivno komunikacijo,
- Gašperju za skrbno upravljanje z mizami,
- Ivanu za izvajanje nadzora začetih gradbenih del v dvorani.
Seveda hvala vsem ostalim krajanom, ki nesebično namenjate delček svojega časa (oz. svojih sposobnosti) za dobrobit vseh.
Pozivam tudi vse krajane, naj se ne bojijo pristopiti do nas s pobudami in predlogi, katere bomo preučili in jih, če bodo to dopuščale
možnosti, tudi uresničili.
Za zaključek mi preostane še iskreno voščilo:

naj božični prazniki prinesejo mir v srca vseh, dneve novega leta pa napolnimo
z optimizmom, strpnostjo, obzirnostjo in složnostjo.
Aleš Bizjak

