Tekoča številka: 2 / 2014

PROJEKTNA NALOGA
Vojsko-Ureditev centra vasi

Listov: 2/1

Ureditev centra vasi bi obsegala naslednje parcele :
št.*40- del stavbišča 45m2 -lastnik Župnija Vojsko ( odkup )
št.*41- stara šola 142m2 - lastnik RS ( dogovor )
št.2/4 - travnik 382m2 - lastnica Marija Ficko, Mihov štrabon 25, 1000 Ljubljana ( odkup )
št.204/28- travnik 968m2- lastnik RS ( dogovor rabimo cca 150m2 )
št. 206-travnik 618m2 - lastnik RS ( dogovor )
št.1117/6- travnik 161m2- lastnik Občina Idrija
št.1180 - cesta 1385m2 - lastnik Občina Idrija
št.207/3- travnik 85m2- lastnik Zdenka Kenda, Rožna 8, Idrija ( odkup )
št. 207/10- travnik 607m2- lastnik Zdenka Kenda, Rožna 8, Idrija ( odkup 102m2 )
Projekt zajema :
1. Ureditev centra vasi
2. Center rekreacije in sprostitve - CRS
3. Ureditev zunanjega prostora ( okolica CRS )
4. Kotlovnica na sekance ( CŠOD + CRS )
5. Mala čistilna naprava ( CŠOD + CRS+ st. objekti )
1. Ureditev centra vasi
Za samo promocijo in izgled urejenosti vasi je zelo pomemben center vasi. Obiskovalcu mora povedati
osnovne znamenitosti kraja z predstavitvijo , objekti in naravno odprtostjo. Center sedaj predstavlja
ozko križišče z pogledom na cerkev, pomožnim objektom župnije na levi in nefunkcionalnim objektom
na desni strani.
Z odstranitvijo nefunkcionalnega objekta na desni strani ( v lasti župnije ) in širitvijo centra v odprt
prostor z čudovitim pogledom na Julijske Alpe ob prihodu v vas Vojsko. Z postavitvijo polkrožnega
atrija z turističnimi zanimivostmi kraja ter polkrožno klopjo za oddih bi centru vdahnili njegov pomen.
V ta sklop je potrebno vključiti tudi že postavljen spomenik padlim v NOB.
2. Center rekreacije in sprostitve - CRS
Kraj že vrsto let pogreša večnamenski prostor za športne aktivnosti, kulturne prireditve v kraju in
rekreacijski prostor za obiskovalce kraja. CRS bi služil tudi dijakom CŠOD za svoje aktivnosti, ki ga
sedaj nimajo.
Pomembno je , da naredimo funkcionalen objekt , ki ustreza tudi določenemu standardu igrišč. To nam
nalaga , da izgradimo objekt :
Dim. 27 m x 18 m, ki bi bil zaradi brežine podkleten do polovice v dim. 27m x 9m. V zgornjem delu bi
bil prostor za malo košarkaško igrišče dim. 23m x 12m. Stranski prostor okoli igrišča pa v širini 3m.
Vhod v objekt je predviden z severozahodne strani na ravni kote 0 in pa iz spodnjega podkletenega dela
kjer bi bila tudi garderoba , sanitarji, kotlovnica na sekance, izposojevalnica koles in tekaških smuči,
prostor za rekvizite in klopi ter prostor za fitnes in masažo. Skupaj uporabnih površin cca 729m2.
Vsaka zloraba tega dokumenta,
neuradno kopiranje, predaja
tretji osebi ali uporaba v tuje
namene je z zakonom prepovedana!
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3. Ureditev zunanjega prostora ( okolica CRS )
Okolico objekta je potrebno urediti skladno z ureditvijo centra vasi. Parkirna mesta za potrebe objekta
so planirana cca 200m severozahodno v smeri proti lovski koči LD Idrija. Na tej lokaciji je predvidenih
cca 30 parkirnih mest, medtem ko pa ob samem objektu parkirnih mest ni predvideno. Določena
parkirna mesta so že sedaj v okolici . ( 20-30 parkirnih mest )Predvideti je potrebno , da je ob samem
objektu manjše zunanje igrišče, dostop avtomobilom pa je možen samo ob dostavi opreme,
rekvizitov...itd ob prireditvah. Na ravni spodnjega dela objekta mora biti izveden dostop do prostorov
najmanj v širini štirih metrov.
4. Kotlovnica za ogrevanje objektov ( sekanci )
V sklopu izgradnje objekta bi bilo potrebno postaviti tudi novo energetsko postajo za ogrevanje in
pripravo sanitarne vode predvidenega objekta CRS in sosednjega objekta CŠOD. Trenutno se uporablja
kot vir za ogrevanje UNP, kar pa pomeni cca 40% dražje ogrevanje od predvidenega. Kotel na sekance
oz. biomaso bi bil v tem primeru najbolj primerna izvedba saj je v okolici dovolj biomase za tako
izkoriščanje. V samem kraju tudi obstaja proizvodnja sekancev. Energetska postaja bi bila locirana v
objektu CRS, toplovod pa speljan tudi do objekta CŠOD za njihove potrebe.
5. Mala čistilna naprava ( CŠOD + CRS + st. objekti )
V sklopu projekta malih čistilnih naprav na območju Občine Idrija je smotrno, da rešujemo ta problem
tudi v sklopu te projektne naloge. V malo čistilno napravo tega dela bi lahko povezali objekt CŠOD,
novoizgrajeni objekt CRS in kar nekaj okoliških stanovanjskih hiš. ( cca 5 objektov ). Torej je
smiselno , da skupaj v projektni dokumentaciji uredimo tudi to problematiko čiščenja odpadnih voda in
fekalij.

PROJEKTNA NALOGA je izredno pomembna za sam kraj na področju razvoja turizma, kulturnih
dejavnostih , potrebe po športnih aktivnostih in prireditvah v zvezi s tem. Prednost projekta je tudi v
združevanju potreb CŠOD-ja, TSK Idrija, društev v kraju, obiskovalcev - gostov ter samih krajank in
krajanov po rekreaciji in sprostitvi. Tu planiramo tudi nova delovna mesta na področju storitvenih
dejavnosti v samem kraju. Odpira nam pa tudi možnosti izvedbe projektov na področju zdravja in
višinskih priprav različnih športnih klubov iz Slovenije ali tujine.
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