RAZNO
S Cestnim podjetjem Gorica imamo za potrebe koriščenja gramoza sklenjeno pogodbo za celoten mandat. Na separaciji je na voljo
1.000 m3 gramoza – prioritetno za projekte KS oziroma za projekte, ki so širšega, javnega interesa. Za privatne potrebe lahko krajani
gramoz odkupite z 20% popustom, pri čemer morate pred nakupom zaradi zahtev postopka s tem seznaniti predsednika KS.
Do sedaj smo ga porabili ca. 100 m3 - za zid ob cesti pri Karlotu, za cesto do Fonov ter poljsko cesto, ki jo je uničil hudournik.
Približno polovico od tega smo prodali in zaslužili cca 1.200€, ki so bili porabljeni kot izhaja iz tabele v nadaljevanju, pri čemer so
z modro barvo označeni višji stroški.
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VIRI

b. sredstva za vzd evanje krajevnih cest
c. sredstva za sofinanciranje projektov KS

17.000
3.960
500
252
1.275

a. fiksni del rente zaleto 2018

4. Najemnina za uporabo prostorov gostilne v Vol ah, izposoja miz
5. Ob ina Tolmin
6. Drugo

a. sofinanciranje prireditve
a. nedav ni prihodki: za volitve
b. pesek, klopi

Vol e

iginj

Kozar e

NAMENI
Projekti

a. dvorana - material za omaro

517

b. Dvorana - izdelava omare, obe alnikov

320
752

c. Dvorana - paneli za razstavo
d. Dvorana - rekuperator
e. dvorana - ro aji na stopnicah

Sela pri
Vol ah

Skupni
nameni

DOM KS VOLČE
9.761
17.000
3.960
500
1.527

36.264

SKUPAJ

4.608
260
6.457

f.
2. Vzdr evanje krajevnih
cest in poti

2.915

a. urejanje javnih poti
b. Gonja - ru enje skale

200

c.
3. Sofinanciranje kulturnih
in dru abnih dejavnosti

d.

3.115
50

a. Kulturni praznik ( PZ)

125

KD - zaklju ni piknik

d. Dela na igri u - dru enje

150

DRUGI PROJEKTI

30

e. predstavitev potovanja na Madagaskar - pogostitev
f.

855

g.
a.

funkcionalni stro ki (pisarni ki material, Poro evalec,
reprezentanca, lu ke, internetna stran, po ta)

485

c. vzdr evanje, defibrilator

1.157
186

d. igri e: mre e, barva,…

350

e. drobne storitve

290

b. stro ki elektrike in vode

C. OSTANEK - pri akovan prenos v leto 2019

Aprila 2018 smo (še v prejšnjem mandatu) imeli otvoritev obnovljenih prostorov. Novi svet KS je takoj v začetku novega mandata
pripravil pravilnik o uporabi in najemanju prostorov, ki je uradno objavljen na spletni strani KS Volče. Do danes se je v vpisni knjigi
nabralo okoli 70 različnih dogodkov, kot so sestanki, vadbe, pevske vaje, plesni tečaj, delavnice zdravstvenega doma, kulturne
prireditve ipd.
Kot otvoritveni dogodek Kulturnega vikenda 2019 smo izbrali razstavo lokalne umetnice Tjaše Bon in za to priložnost uredili
galerijski prostor v hodniku.
V zaodrju je bila postavljena omara za shranjevanje opreme, v prostorih nekdanjega mladinskega kluba smo postavili obešalnike,
planiramo pa še izdelavo garderobnih klopi ter mini kuhinje.
Jeseni je bil nameščen tudi rekuperator. Funkcionalnost (obnavljanje svežega zraka) smo lahko občutili na decembrski igri, ki jo je
uprizorila gledališka skupina Zvonko Gimnazije Tolmin.
Pred kratkim je bil obnovljen tudi dimnik (vstavljene so bile inoks tuljave), saj je iz prejšnjega uhajal dim preko raznih koncev, celo
skozi električno napeljavo. Investicijo cca 1500€ je pokril najemnik gostilne, KS pa ga bo oprostila za sorazmerno plačilo najemnin.
Upam, da bo to gostilničarju vlilo novega elana in bo gostilna več odprta. Krajani pa se moramo potruditi za boljši obisk.
Na tem mestu pozivam vse, ki imate kakršnokoli idejo za organizacijo dogodka v dvorani, da pristopite do nas in nam jo pomagate
tudi speljati. Naša želja je, da bi se vsaj enkrat mesečno pripravili različni dogodki za krajane.

500

b. sre anje krajanov na Kova i planini (Hlevnik)
c.

4. Delovanje KS

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

3.516

B. ODHODKI

1.

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

SKUPAJ
3.516
2.366
4.480
2.915

1. Ostanek sredstev po zaklju nem ra unu 2018
2. Ob ina Tolmin
a. sredstva za delovanje KS

renta za odlagali e
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Za nami je prvo leto delovanja članov KS Volče v novi sestavi. Po navadi je uvodno leto bolj pripravljalno. Predvsem na občinskem
nivoju dela stečejo šele po sprejetju proračuna, do takrat pa vse, kar ni nujno, nekako stoji.
Kljub temu smo izpeljali kar nekaj zastavljenih ciljev. Veliko smo zorganizirali sami, nekaj pa je speljala občina.

FINAN NO PORO ILO ZA LETO 2019 (v EUR)

A. PRIHODKI

3.

POROČEVALEC

276

168

156

35

plave tevilke: prodaja peska in pla ila z denarjem

3.103

13.530
22.734

3. novembra zvečer nas je presenetila narasla voda hudournika Gunjač. Zaradi kamenja in odpadnega lesa se je zamašil prehod
pod glavno cesto. Poplavljen je bil precejšen del spodnje vasi in samo požrtvovalnim vaščanom Volč, Kukču ter gasilcem se lahko
zahvalimo, da ni prišlo do večje škode. Sedaj nas čaka sanacija predela pri Hlaču, na Hidrotehnik pa bomo poslali pobudo za ureditev
struge v gornjem delu vasi ter postavitev hudourniške pregrade nad vasjo.
Ob koncu se zahvaljujem članom sveta krajevne skupnosti za korektno timsko angažiranje in našim predstavnikom v občinskem
svetu za dobro sodelovanje.
Hvala tudi vsem krajanom, ki nesebično namenjate delček svojega časa in svojih sposobnosti za dobrobit vseh.
Bodimo še naprej koristni, odgovorni, sočutni ter drug drugemu v oporo. Zavzemajmo se za to, da nam bo vsem skupaj lepo.
Poiščimo naše stične točke in se izogibajmo stvarem, ki bi nas razdvajale.

Naj leto 2020 prinese veliko lepega!
Aleš Bizjak, predsednik KS Volče

Pred kratkim je stekel največji projekt tega mandata v naši KS, to je komunalna ureditev na Čiginju (v proračunu Občine
cca 1,5 mio€ sredstev + 100.000€ za ureditev ulic). Dela naj bi se zaključila do pričetka poletja v letu 2020. Med izgradnjo
bo kar nekaj zapor, zato od vaščanov Čiginja pričakujemo določeno mero strpnosti. Ob tem je seveda priporočljiva aktivna
vključenost krajanov pri spremljanju del ter informiranje predstavnikov KS v primeru nepravilnosti oz. iskanju določenih
rešitev.
Dočakali smo tudi začetek ureditve pločnika do Minčka ter ureditev križišča do pokopališča. Zaradi slabega vremena so se
dela zavlekla.
V Volčah so se dela izvajala tudi v spodnjem delu vasi (menjava kanalizacije) in v predelu montažnih hiš (obnova vodovoda).
Dela še vedno potekajo na cesti proti Kamnci, kjer se postavlja električni vod do nove transformatorske postaje.
Spomladi 2020 je predvidena še asfaltacija ceste, s strinjanjem lokalnega prebivalstva pa bomo na občino podali pobudo
za postavitev ležečih policajev, kar bi umirilo promet na tem odseku.
Projektna sredstva občine za projekte KS v letih 2019-2020
V KS Volče je v obdobju 2019–2020 na razpolago cca 27.000€ projektnih sredstev. Kot v preteklih mandatih, smo tudi sedaj
po posebnem ključu porabo teh sredstev porazdelili po posameznih vaseh.. Za Sela pri Volčah nimamo podatkov o potrebah,
saj vas v svetu KS nima svojega predstavnika. Na Kozarščah za prvo obdobje ni idej, pripravljajo pa se za drugo dvoletno
obdobje 2021-22. V Volčah smo del sredstev odstopili na Čiginj kot vračilo iz prejšnjega mandata, ko smo čiginjska sredstva
porabili v Volčah.
Na Čiginju smo letos porabili prvi del projektnih sredstev (cca 3.000€) za ureditev nekategoriziranih javnih poti nad vasjo.
Pri tem je prostovoljno sodelovalo nekaj krajanov Čiginja, ki se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo.

V 2020 planiramo nadaljevanje urejanja poti z dodatnimi 3.000€. Za Čiginj je predvidenih še 6.400€ za namen nakupa
zemljišča sredi vasi (kot osnova za naknadno urejanje vaškega igrišča) ter za nujne adaptacije v prostorih KS (sanitarije,
ogrevanje).
V Volčah bomo preostanek sredstev (cca 15.000€) porabili za projekt izgradnje večnamenskega športnega mladinskega
objekta na igrišču.
Kot ste bili seznanjeni v prejšnjih Poročevalcih, je bil projekt izdelan že v preteklem mandatu, zaradi planiranja sredstev pa
smo se zavezali, da ga izvedemo v tem mandatu.
Pridobili smo že ponudbe, v kratkem bomo izbirali izvajalca. Začetek del planiramo za jesen 2020, zaključek pa v letu 2021.
Okvirna ocena naložbe je 60.000€. Finančno konstrukcijo bomo zaprli z novimi projektnimi sredstvi za leto 2021-22 ter
privarčevanimi sredstvi KS iz postavke rente za smetišče.

POBUDE DO OBČINE TOLMIN
Že večkrat izpostavljeni modernizaciji cest v Volčanske Rute in na Sela pri Volčah sta uvrščeni v proračun za 2020. V letu
2019 je bil opravljen projekt za obnovo dela ceste v Volčanske Rute.
Naslednje leto bomo poskusili v plan uvrstiti tudi dokončanje ceste k Anderjutu. Gre za tehnično zahteven del nad mlinom.
Na začetku omenjene poti smo postavili tablo za omejitev teže na največ 10 ton. Apeliramo na uporabnike, da bodo pravila
spoštovali ter tako ohranili cesto in jo obvarovali pred dodatnimi poškodbami.
Glede volčanske obvoznice so stvari bolj ali manj v mirovanju. Zadeva je v fazi izbire projektanta, katerega naloga je umestitev obvoznice v prostor, kar je podlaga za nadaljevanje postopka. Slišijo se izgovori o pomanjkanju kadrov, saj je odprtih
veliko projektov. Ustrezno temu so cene zelo visoke, zato država stvari umetno zavlačuje.
Župan je obljubil, da bo stalno v kontaktu z ministrstvom, prav pa bi bilo, da se vprašanje redno postavlja na občinskih svetih
z namenom, da se ohranja zadevo »živo«. Župan ocenjuje, da bi bil uspeh, če bi v tem mandatu prišlo do končne umestitve
obvoznice v prostor.
Na občino je bila poslana tudi pobuda za umiritev prometa skozi Čiginj. Vsebovala je umestitev pločnikov ob glavni cesti,
umestitev dveh prehodov za pešce, ki bi povezovala spodnji in zgornji del vasi, in ureditev avtobusnih postajališč. Pobuda s
strani občine ni bila sprejeta. Za umiritev prometa je občina v decembru 2019 postavila opozorilni tabli za hitrost na obeh
straneh vasi.
V začetku leta 2018 smo zbirali predloge za postavitev lamelnih tabel, t.j. javne signalizacije, ki bo usmerjala do objektov
javnega in turističnega pomena, pa tudi do privatnih podjetij, apartmajev. Seznam smo oddali na občino. V začetku novembra 2019 smo dobili v pregled elaborat in ga tudi objavili. Pripombe smo v začetku decembra poslali na občino. Upamo na
izvedbo projekta v 2020.
Ne smemo pozabiti tudi na brv čez Sočo. V KS smo letos podali pobudo, da se brv uvrsti v turistično strategijo Doline Soče.
V okviru prireditve Noč na jezeru je bil organiziran pohod treh mostov, na katerem je pot peljala (seveda z rafti) tudi po trasi
predlagane brvi. S stalim pritiskom bomo imeli več možnosti, da se bo dobila politična in strokovna modrost, ki bo projektu
prižgala zeleno luč.
V zadnjih letih je bila v našo KS pripeljana tudi optika (internetna povezava). Žal niso bile zajete vse vasi. Bili smo obveščeni,
da se zaganja projekt Rune (https://www.ruralnetwork.eu/), preko katerega bodo lahko prišli do te povezave vsi, ki le-te še
nimajo. Projekt naj bi se pričel leta 2020. Ko bomo imeli o tem več informacij, vas bomo obveščali.

KULTURNO ŽIVLJENJE
V februarju je bil izveden sedaj že tradicionalni koncert župnijskega pevskega zbora Volče. Zbor je registriran kot prosvetno kulturno
društvo in skrbi za popestritev vsesplošnega kulturnega življenja v Volčah. Zapoje ne le pri mašah in pogrebih, pač pa še na mnogih
drugih prireditvah kot so spominske slovesnosti (1. november, Mrzli vrh), v Kinogledališču v Tolminu, na prireditvi Mi za nas, na
Primorski poje, na prireditvah v sosednji Benečiji itd.
Aprila je Športno kulturno društvo (ŠKD) Uče na placu organiziralo »Kulinariko na vasi«. To je bil res lep dogodek. Predvsem
pohvalen je bil odziv domačinov, ki so domače dobrote z velikim veseljem delili med obiskovalce.
Junija je krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Volče v sklopu dneva državnosti pripravil tradicionalno srečanje na Hlevniku.
Krajevna skupnost je preko občinskega razpisa pridobila 500€ za pokritje stroškov

V začetku leta je Turistično društvo objavilo namero, da se društvo zapre, v kolikor se ne dobi kandidatov za nov upravni odbor. Ta
namera je bila predstavljena na občnem zboru. Prisotni smo se takrat zavezali, da skušamo poiskati ustrezne kandidate. Ker nam to
ni uspelo, je bilo društvo na izrednem občnem zboru 3. 12. 2019 dokončno ukinjeno.
Vsekakor bomo praznino občutili krajani. To naj nam bo vsem skupaj v opozorilo, da stvari niso samoumevne in da za nas, za naše
dobro počutje in veselje ne bo poskrbel prav nihče drug kot mi sami.
Zato pozivamo vse tiste, ki do sedaj niso sodelovali pri ustvarjanju družabnega in kulturnega življenja v KS, naj se pridružijo delujočim
društvom, da bodo lažje delala naprej.
Veseli nas, da je ob teh težavah ŠKD prevzel organizacijo tradicionalnega Kulturnega vikenda v svoje roke, k projektu pa smo se
priključili tudi KS, Mešani pevski zbor in Myra Locatelli.
Čeprav ni bilo prav sreče z vremenom, je 4-dnevni dogodek lepo uspel v vseh pogledih. Izpostaviti moramo dogodek, ki je bil
organiziran na čiginjskem polju. Vse pohvale!
Tudi novo ime dogodka »KUGA« je prineslo več svežine, zato resnično upamo, da ta kuga ne bo pomorila veselja in zagnanosti
organizatorjev. Želimo si, da z delom nadaljujejo!
Tradicionalni sklop dogodkov, ki si v Volčah sledijo v najtoplejšem delu leta, so Lukatelce pod okriljem Kulturnega društva Myra
Locatelli. Gonilna sila društva in naš sokrajan Zdravko Duša je v tem letu prejel naziv častnega občana.
Predlog je ob podpori drugih posameznikov vložila KS Volče. Lahko smo ponosni, da imamo v naši KS častnega občana. Na tem
mestu mu še enkrat iskreno čestitamo!
Konec oktobra je ŠKD organiziralo sedaj že tradicionalno prireditev »Buče, kostanj, vino – sigurno nam bo fino«. In bilo je res fino
vsem, ki smo bili tam!
Decembra so posamezniki različnih društev okrasili vaški trg in predel ob glavni cesti. Da smo lažje izvedli priklope elektrike, je Elektro
Primorska v Volčah namestila vtičnice še na treh drogovih javne razsvetljave v bližini avtobusne postaje.
Za novoletno vzdušje so poskrbeli tudi na Čiginju z okrasitvijo osrednjega dela vasi.
Ob izteku leta (28. 12. 2019) pa nas ŠKD vabi v dvorano na bogato novoletno tombolo!
In še standarden poziv: ker so vsi ti dogodki, ki jih pripravljajo domača društva, v prvi vrsti namenjeni predvsem nam, krajanom KS
Volče, vas ob tej priložnosti vabim, da se jih udeležite v čim večjem številu. Sledite plakatom na oglasnih mestih, spremljajte spletno
in fb stran KS ter fb stran ŠKD!
Predlagamo vsem, ki imate možnost, da obvestila KS spremljate prek naše spletne strani www.ks-volce.si.
O novicah boste avtomatsko obveščeni prek elektronske pošte, če na dnu strani vpišete svoj e-mail naslov, potrdite, da niste robot
ter stisnite gumb »prijava« . Dogodke v naši KS lahko spremljate tudi prek facebooka.

UREJENOST VASI
Vas Volče razpolaga z občinskimi sredstvi v višini 6.650€ za potrebe urejanja vasi. Letos smo glavnino sredstev porabili za dodatne
storitve Komunale Tolmin d.o.o. ter Marka Lipuščka s.p. Spomladansko pometanje smo izvedli tudi na Čiginju, Kozarščah in Selah
pri Volčah. Kljub temu, da komunala redno čisti okolico ekoloških otokov, pa 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.
Del sredstev za urejanje vasi (1.040€) smo namenili za ureditev ograje čez potok Hotevlje pri mlinu. Veliko ljudi, predvsem pa otroci
iz vrtca in šole se tam sprehajajo, most brez ograje pa predstavlja določeno nevarnost.
Zadnji del sredstev (1.100€; preostanek računa 550€ pa bomo prenesli na to postavko za naslednje leto) pa smo namenili za krpanje
razpok na igrišču.
Na tem mestu se zahvaljujem posameznikom, ki so udarniško pomagali pri čiščenju ob rezanju asfalta in s tem znižali stroške.
Udarniško smo obnovili tudi črte nogometnega in košarkarskega igrišča.
Spomladi smo na novo označili parkirišča za trgovino s ciljem, da je ta del urejen in normalno dostopen. Še vedno opažamo kršitve,
kar občasno kaznuje občinski redar. Z modro sta označena dva parkirna prostora, kjer je parkiranje časovno omejeno na 1 uro.
Namenjena sta predvsem obiskovalcem trgovine. Ko bo poleg postavljena tabla, bo ta režim postal pravnomočen, pravila pa bo
potrebno upoštevati.

