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1. UVOD
Vojsko skozi zgodovino doživlja vzpone in padce že od prvih naselbin v 16.stoletju
prejšnega stoletja. V tistem času je v prifarski kroniki župnik zapisal : na planoti
živijo čudni ljudje z dolgimi bradami in lasmi, neurejeni, plahi, boječi... Vendar se
kasneje razvija v naselje z celo okrog 775 prebivalci koncem 19.stoletja (leta 1900), z
svojo občino , svojo upravo , šolo, pošto.. itd.
Vojsko je bilo v drugi svetovni vojni predvsem partizanska vas in kot posledica tega
leta 1943 tudi požgano, mnogo ljudi je bilo takrat interniranih v razna taborišča,
mnogi so padli v NOB ali kako drugače občutili strahote vojne.
Večje razseljevanje in upadanje prebivalstva na planoti pa se pričenja po drugi
svetovni vojni. Takratna ureditev je razvijala v dolini industrijo, na odročne in
visokogorske vasi pa skoraj pozabila. Tako danes skoraj ni mesta v Sloveniji kjer ne bi
našli prednika , ki se je izselil iz teh krajev. ( Idrija, Kranj, Ljubljana, ...)
Upadanja prebivalstva doseže vojskarska planota koncem 20.stoletja ( leta 2002 le
okoli 197 prebivalcev ), kasneje pa se trend dviguje in v letu 2013 doseže nekje okrog
240 stalno prijavljenih prebivalcev.
Veselimo se lahko , da je v tem obdobju rast prebivalcev na vojskarski planoti
prinesejo mlade družine in upamo, da bo rast tudi v bodoče. Problem kraja je
predvsem v široki razseljenosti po planoti in neenakomernem razvoju planote.
Nekatera področja se razvijajo (Mrzla Rupa, Vojsko-center, področje ob cesti Vojsko Idrija..)medtem ko ostala zaostajajo in postajajo skoraj nenaseljena ali redko naseljena
( V smeri Gačnik, Rovtarjev vrh...)
Glede na ta vidik se morajo prilagoditi tudi cilji, plani in razvojne možnosti kraja
Vojsko.

2. UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM KS IN GOSPODARJANJE S
PREMOŽENJEM, KI GA IMA V UPRAVLJANJU
KS Vojsko ima malo lastnega premoženja , trenutno pa v upravljanju le pokopališče .
Ostalo premoženje je v privatni lasti ali v lasti občine Idrija in tudi v upravljanju
občine. Vendar kot dobri gospodarji se moramo obnašati dovolj racionalno, da lahko
tudi s temi sredstvi, ki pa jih KS ima kaj "pametnega "postorimo v dobro vseh
krajanov. Ne smemo pa pozabiti , da je prostor in okolje v katerem živimo naše
skupno dobro.
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3. RAZVOJ NA OBMOČJU KRAJEVNE SKUPNOSTI IN SPREJEM
PROGRAMA RAZVOJA KRAJEVNE SKUPNOSTI
3.1 Kmetijstvo in poljedelstvo
Stoletja je bilo območje ( 1,77% njiv /površina ; 12,99%pašnikov/površina in
9,12%travnikov/površina- vir : Razvojna vprašanja Občine Idrija) sposobno
samooskrbe z kmetijskimi izdelki, ki so na planoti uspevali : krompir, zelje, repa,
vrtna zelenjava, pšenica, mleko in mlečni izdelki…k temu dodamo še živinorejo:
govedo, ovce, koze, prašiči…
Potrebno se je na tem modelu tudi nadalje razvijati:
-

-

S pomočjo subvenciji ( viri so državni, občinski, razvoj podeželja …)
Spodbuda kmetij, ki se ukvarjajo z proizvodnjo mleka k proizvodnji mlečnih
izdelkov – sir, skuta, kislo mleko, maslo…( manjše mlekarne proizvajalca ali
skupna mlekarna )
Proizvodnja mesnih izdelkov( prašičje reja ) , domači proizvodi
Spodbuda kmetij k proizvodnji domačega kislega zelja, repe…

Oblike prodaje tovrstnih izdelkov:
-

Tržnice na območju občine
Direktna prodaja CŠOD
Trgovske verige
Direktna prodaja gostincem
Prodaja izdelkov preko kmečkega turizma, lastne trgovine v kraju

Naloga KS je , da z institucijami na občinski ravni spodbuja vse deležnike za
pospešitev razvoja. Tu so možna tudi odpiranja delovnih mest na planoti. Plan za
2015-2018 vsaj eno kmetijo vklopit v eno od predlaganih razvojnih možnosti.
3.2 Gozdarstvo
Skozi stoletja je bil na vojskarski planoti gozd ( 74,77%/ površin- vir : Razvojna
vprašanja Občine Idrija ) »rezervni« prihodek za preživljanje družine v primeru
naravnih nesreč ( slaba letina, naravne nesreče, požar na stanovanjskih ali kmetijskih
objektih.. ). Ta vir se ohranja tudi še danes, gozdne površine se celo povečujejo.
Razvoj na tem področju :
-

Lokalna organizacija proizvodnje predelave lesa ( pilete, sekanci, lesni izdelki…)
v obliki SP-ja ali d.o.o v privatni lasti

Kaj pridobimo :
-

Lastniki gozdov imajo odkup lesa na planoti
Razbremenimo lokalno cesto Vojsko-Idrija
Delovna mesta na planoti
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-

povezati lastnike gozdov ( združenja, zadruge..itd )

Naloga KS je , da z institucijami ( Občina Idrija, Zavod za gozdove, agencija ICRA )
spodbuja vse deležnike za pospešitev razvoja. Moži viri so: privatni kapital, razvoj
podeželja, banke… Plan za 2015-2018 vsaj en Sp. ali d.o.o. vklopit v eno od
predlaganih razvojnih možnosti.
3.3 Turizem
Edina panoga , ki v svetovnem merilu narašča. Na tem področju ima vojskarska
planota neizmerne možnosti zaradi :
-

Še dokaj neokrnjene narave
Izredne lege in povezav z svetom ( na sever, jug, vzhod in zahod )
Zgodovinskih obeležij ( Tiskarna Slovenija, Partizansko pokopališče, Limes..)
Naravnih znamenitosti ( Bukov vrh, Smrekova Draga, Ledena jama, Snežena
jama, mokrišča..)
Razgledne točke ( Hudournik, Škol, Planinca, Rovtarjev vrh, stolp Rovenovše…)

Razvojne možnosti:
-

Apartmajski in kmečki turizem
Organizirani pohodi in ogledi znamenitosti
Razvoj smučarskega tekaškega centra
Dopolnitev družabnih prireditev v KS
Gorsko kolesarjanje
Gorski teki
Infrastruktura za razvoj turizma ( označbe, turistične table, prospekti, informacijski
center v kraju, gostinska ponudba, nastavitvena ponudba )
Nova delovna mesta v turizmu

Naloga KS je , da z institucijami na občinski ravni spodbuja vse deležnike za
pospešitev razvoja. Moži viri so: privatni kapital, razvoj podeželja, GEO park…Plan
za 2015-2018 in dalje razvoj apartmajskega in kmečkega turizma. Na planoti vsaj pet
širše razpoznavnih enot. Družabna dogajanja na planoti v času julij-avgust vsak konec
tedna ena prireditev. Organizirani pohodi preko društev – vsaj dva pohoda letno ( 1X –
partizanska tiskarna, pokopališče na Vojščici, Hudournik, Slapovi Gačnika, Vojsko;
1X – Mrzla rupa, Obeležje bolnice Pavla, Bukov vrh,Smrekova draga, Ledena jama in
nazaj na Vojsko ). Gorsko kolesarsko tekmovanje za pokal »Vojsko« 1 x letno( vse
kategorije ) Gorski tek za pokal »Gorski tek Vojsko« 1x letno ( vse kategorije ).
3.4 Razvoj infrastukture
Za vse razvojne možnosti pod točko 3.1; 3.2; 3.3; pa je razvoj infrastrukture na planoti
izrednega - odločujočega pomena. Samo čisti zrak in lepa pokrajina ne prinaša
možnosti razvoja kraja. O tem malo več v poglavju 5 in 6.
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3.5 Sprejem programa razvoja krajevne skupnosti
Razvojne programe in predloge, ki jih bo pripravljal Svet KS skupaj z institucijami
občine, bomo obravnavali na ZBORU KRAJANOV. Le-ta je tisti , ki bo programe
potrdil , Svet KS pa ima izvršilno funkcijo in je dolžan program izpeljati skupaj z
ustreznimi institucijami. Zbor krajanov bo enkrat letno, Svet krajevne skupnosti pa bo
zasedal enkrat mesečno. Predvidene teme so predvsem iz področja realizacije planov
in rebalansa planov v kolikor bodo ti potrebni. Na sestanku sveta KS bo obvezna
prisotnost tudi predsednikov društev , ki delujejo v KS in v kolikor bodo teme, ki se
nanašajo na delo društev. Predsedniki društev lahko tudi samoiniciativno predlagajo
točko na Svet KS in se udeležijo seje Sveta KS. To pravico dajamo tudi vsaki krajanki
in krajanu KS Vojsko v kolikor je tema pomembna za razvoj kraja.
Člani Sveta KS bodo odgovorni za posamezna področja planiranih nalog glede na
svojo strokovnost in pripravljenost angažiranja.

4. SODELOVANJE V POSTOPKIH OBLIKOVANJA IN SPREJEMANJA
PROSTORSKO IZVEDBENIH AKTOV, KI SE NANAŠAJO NA OBMOČJE
KRAJEVNE SKUPNOSTI
Razvoj kraja temelji na OPN ( občinskem prostorskem načrtu ), ki vsebuje vse
smernice razvoja na posameznih segmentih in pogojih zakonodajalca. Podrobno pa v
OPPN-ju ( Občinskem podrobnim prostorskim načrtom ). Tu mora krajevna skupnost
imeti glavno besedo, strmeti za razvoj kraja in sodelovati pri :
-

načrtovanju prostorske ureditve lokalnega pomena
določanje rabe prostora in pogojev umeščanja
določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja v KS

Svet KS Vojsko si bo prizadeval, da bo z občinsko upravo in pristojnimi službami
strmel za uspešen in kakovosten razvoj kraja

5. SKRB ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI, JAVNIH OBJEKTOV,
REKREACIJSKIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN TER LOKOLNIH POTI
Problem kraja je predvsem v široki razseljenosti po planoti in neenakomernem razvoju
planote. Iz tega naslova ima planota tudi kar precej kilometrov javnih poti.
Vzdrževanje teh javnih poti je vsakoletna velika obremenitev tako za KS kot tudi z
strani občinske uprave. Verjetno je dolgoročno gledano najboljša varianta vse te javne
poti primerno urediti za današnje oblike prometa. To pomeni asfaltacija in ureditev
odtočnih kanalov. Vendar glede na sredstva v obdobju 2015-2018 veliko tega ne bo
možno izvesti. Na novo se bo asfaltacija na javnih poteh v KS Vojsko izvajala :
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-

glede na obremenitev lokalne ceste
glede na pomembnost lokalne ceste ( turizem, gospodarstvo...)
glede na konfiguracijo lokalne ceste ( strme klančine... )
glede na dogovor z lastniki o neodplačnem prenosu v last Občine Idrija

Ostale javne poti , ki so makedamske pa je bo potrebno sprotno bolje vzdrževati z
pravilnim posipom ( kakovost in sestava posipa ), čiščenjem odtočnih kanalov,
čiščenje muld , košnja obcestnih površin ( vse javne ceste ). Tu je možnost novega
delovnega mesta :
-

upravljalec javnih cestnih in rekreacijskih površin

Potrebna oprema : Lopata, kramp, samokolnica, kosilnica na nitko, kosilnica
rotacijska vrtna, snežna freza, motorka in troosni kabinski combi
V tem sklopu je tudi vzdrževanje pokopališča. Kasneje ko bomo dobili še
večnamensko stavbo, urejene parkirne površine, prireditvene površine bo potrebno
tudi vzdrževanje le-tega.
Lokalna cesta Idrija-Vojsko je kljub prenovi pred dobrimi petimi leti potrebna na
posameznih odsekih popolne prenove, na nekaterih pa delne prenove. Za pospeševanje
turizma na planoti je včasih lahko odločilnega pomena. Tu bomo zahtevali :
-

Strokovnost izvajalca sanaciji odsekov
Kvaliteten nadzor sanacije
Širitev posameznih kritičnih odsekov ceste
Standard gradnje in obnove javnih cest

Lokalna cesta se adaptira in sanira vsako leto, da preprečimo še večje poškodbe.
Odgovorna je občina Idrija, svet KS pa opozarja in priporoča popravilo nevarnih
odsekov.

6. GRADNJA OBJEKTOV SKUPNEGA POMENA IN SODELOVANJE PRI
GRADNJI KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
6.1 Večnamenski objekt
Težko pričakovan objekt skupnega pomena naj bi zagledal luč sveta v letu 2015 ali
najkasneje 2016. Vsekakor pa mora v letu 2016 biti dokončan in vseljen.
Večnamenski objekt naj bi imel naslednjo vsebino :
-

Gasilski dom
Smučarski tekaški klub/izposojevalnica koles
Dvorana za prireditve ( cca 90 stolov )
Prostori za KS Vojsko ?
Prostori za društva ?( KUD Planika, Aktiv kmečkih žena ...)
Prostor za Turistično informacijski center
Apartma
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-

Športno igrišče dim. 14 x 25 m
Parkirišče 30PM ( Obvezno 4PM za avtodome )
Prostor za agregat

6.2 Deponija za komunalne odpadke
Na prostoru kjer sedaj domuje Gasilko društvo Vojsko se uredi zaprta deponija za
komunalne odpadke. Ločeno zbiranje odpadkov. Izgradnja v sklopu izgradnje
večnamenskega objekta. Končanje investicije v letu 2016.
6.3 Stara šola
Mnogi še živeči vojskarji so obiskovali to šolo. Svoj pomen je imela tudi med drugo
svetovno vojno na kar nas opozarja obeležje na zidu. Trenutno propada in ni v ponos
ne državi ne občini in ne tudi krajankam in krajanom Vojskega. Potrebno bo rušenje in
na tem mestu izgraditi objekt , ki bo v ponos krajankam , krajanom, državi in občini.
Predviden plan :
-

-

Rušenje objekta v letu 2015/najkasneje v 2016
Izdelava projekta za nov objekt ( večnamenski objekt - spodaj muzej kulturne in
naravne dediščine kraja,muzej NOB, zgoraj vsaj dva stanovanja za mlade družine
)v letu 2016
Priprava dokumentacije za postavitev novega objekta v letu 2017
Izgradnja v letu 2018

Viri financiranja : Razvoj podeželja, GEO park, Ministrstvo za kulturo
6.4 Spominski center Vojščica
Zgodovinsko kulturni spomenik svetovnega pomena. Verjetno eden najbolj
simboličnih vojaških pokopališč. Izredno delo arhitekta prof. Ravnikarja, ki
simbolizira srčno borbo osvoboditeljev ( oblika srca ), ki pa se lahko konča z smrtjo strelom v srce. ( grobovi v obliki krogle ). Tako oblikovanega vojaškega grobišča vsaj
v Evropi ni.
Predviden plan :
-

priprava dokumentacije, odkup zemljišča v letu 2015
izvedba v letu 2017
končanje v letu 2018
Ob 70 obletnici končanja druge svetovne vojne in 70 obletnici končnih bojev
XI.korpusa za osvoboditev na teritoriju Vojsko - organiziranje proslave z
predstavniki ruske federacije ( proslava ob dnevu požiga vasi )

Viri financiranja : ZZB NOV, Društvo prijateljev Slovenja /Rusija, Kulturno
ministrstvo
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6.5 Ureditev centra vasi Vojsko
Vstopna točka urejenosti, razpoznavnosti ter ogledalo kraja je center vasi Vojsko. Ta
mora vsebovati vse značilnosti predalpskega stila in poudarjati arhitekturne značilnosti
kraja. Vojsko je najvišje ležeča vas na primorskem, ki se lahko ponaša z svojo
zgodovino.
Plan rekonstrukcije centra vasi :
-

razpis izvedbe krajinske arhitekture
izdelava osnutka ureditve centra vasi po predlogu krajinskega arhitekta
javna obravnava
izdelava projekta ureditve centra vasi Vojsko
izvedba investicije

Dolgoročen projekt , njegova uresničitev je mogoča v obdobju 2017-dalje. Vsekakor
bi bilo potrebno uskladiti nekatere izvedbe že v fazi izgradnje večnamenskega objekta
in ostalih predvidenih novogradenj.
6.6 Komunalna ureditev centra vasi Vojsko
Verjetno ena prvih projektnih nalog, ki jo moramo z ustreznimi institucijami doreči in
umestiti v prostor. Ne bomo prej posodabljali ne centra in ne okolice dokler projekti
ne bodo dorečeni . V fazi izgradnje že prej omenjenih objektov je potrebno že
upoštevati projekt izpeljave kanalizacijskih vodov, da ne bi kasneje imeli dvojno delo
z urejanjem končne infrastrukture. Verjetno bi sam center moral imeti razvejen
kanalizacijski sistem z dvema manjšima čistilnima napravama in sicer :
-

za južnozahodni del vasi
severovzhodni del vasi

Plan izvedbe :
-

projekti do konca leta 2016
vsa potrebna dokumentacija za izvedbo 2017

Investicija naj bi se začela 2018 in končala v letu 2019
6.7 Javni vodovod
Kapaciteta javnega vodovoda je na zgornji točki možne obremenitve. Z širitvijo in
razvojem kraja se potrebe po tej življenski dobrini povečujejo. V času suše ( 2002,
2004 in vsa zadnja leta) se dogaja, da je izvir hudournika Gačnik izsušen, ker se vsa
voda počrpa za javni vodovod. Struga hudournika se ob suši začne polniti šele
nizvodno pod obronkom Planinice. Zakonsko predpisano pa je, da je odvzem vode na
izviru lahko v kritičnem času tolik, da je še vedno omogočen ekološko sprejemljiv
pretok, ki zagotavlja normalno življenje živali , ki živijo v potoku ali hudourniku (
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raki, ribe..itd ) Iz tega videnja sledi , da lahko na planoti pričakujemo v naslednjih letih
problem z oskrbo pitne vode.
Možne rešitve problema :
-

nove izvrtine
povečanje kapacitete hrama za pitno vodo ( nov hram za cca 500m3 vode )
pri novogradnjah obvezna instalacija za pitno vodo ( javni vodovod ) in instalacija
za tehnološko vodo ( deževnica )
starogradnje obnova "štern" in uporaba te vode za tehnološko vodo

Z ustreznimi institucijami na občinski ravni je potrebno sprejeti plan sanacije oz.
rešitve problema z vodo oskrbo. Razgovori se pričnejo v letu 2015. Rešitev problema
pričakujemo v obdobju do leta 2020.
6.8 Mobilne in internetne povezave, elektrifikacija
Električno omrežje na planoti je zadovoljivo rešeno glede na potrebe kraja. Sploh po
letošnjem letu ( posledica žledoloma ) ko se je velika večina visokonapetostnih in
nizkonapetostnih daljnovodov posodobila in zgradila na novo.
Telefonija in s tem internetna povezava je zadovoljiva. Ni najmodernejša ( optika ),
omogoča pa kakovostno povezavo v svet. V novogradnjah je potrebno predvideti
optično omrežje v kolikor bo v bodoče ( dolgoročno obdobje ) predvidena posodobitev
tudi na tem področju.
Nekaj več problemov je na področju GSM signala mobilne telefonije. Večji del
področja planote ni pokrito z tovrstnim signalom. Na planoti je potrebno določiti točko
iz katere lahko maksimalno pokrijemo planoto z tovrstnim signalom.
Plan izvedbe :
-

pridobitev ustrezne lokacije
pridobitev investitorja
zagotoviti najmanj 3G ali LTE/4G prenosa podatkov
izdelava projekta izvedbe

Investicijo kompletno izpelje mobilni operater, ki želi na področju KS Vojsko urediti
tovrstni signal . Krajevna skupnost tu sodeluje lahko kot povezovalec med različnimi
strankami, ki bodo v izvedbi investicije sodelovali.
Do leta 2018 bi ta investicija morala biti končana.
6.9 Dokončanje že začetih investicij v kraju
Dokončanje že vseh začetih investicij ( mrliška veža...), ki so bila predvidena za leto
2014 in še niso končana.
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7. DAJANJE PREDLOGOV SLUŽBAM SOCIALNEGA SKRBSTVA, , ZA
SOCIALNO OGROŽENE, INVALIDE IN OSTARELE
Eno izmed najbolj demografskih ogroženih območij v občini Idrija je tudi Vojsko.
Upad rojstev, izseljevanje mladih v industrijska mesta, neenakomeren razvoj podeželja
v občini Idrija je posledica dviga starostne strukture prebivalstva ( 17,5% prebivalstva
nad 63+), kar pomeni tudi, da na planoti obstajajo stanovanjski objekti tudi z samo
enim prebivalcem. ( starejšim, samskim, invalidom...itd )
-

Svet KS Vojsko mora pri svojem delovanju imeti pregled tudi nad socialnim
ogroženimi, invalidi in ostarelimi v kraju v kolikor leti nimajo svojcev za pomoč.
Pomoč jim nudimo preko institucij socialnega skrbstva v občini in občasnimi
obiski na domu.

V ta namen bomo v kraju določili usposobljeno osebo , ki bo vsaj 2 x letno obiskala te
ljudi in poročala o stanju in morebitnih težavah teh ljudi.

8. SODELOVANJE PRI POSPEŠEVANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE,
ŠPORTNO-REKREACIJSKE, DRUŠTVENE, TURISTIČNE, KULTURNE IN
DRUGIH DEJAVNOSTI NA SVOJEM OBMOČJU
Svet Ks se bo prizadeval in sodeloval z vsemi društvi in klubi , ki delujejo na območju
KS Vojsko. Prizadeval in spodbujal bo razvoj preko predsednikov društev in klubov ,
da njihovo dejavnost še bolj razvijajo v obliki sodelovanja tudi preko občinskih
institucij in drugih sorodnih društev v širši okolici. Nadejamo si tudi finančnih pomoči
preko različnih sponzorjev, donatorjev..., ki jih bomo skušali pridobiti za razvoj
dejavnosti. Podpirali bomo tudi vsa novonastala društva.
KUD Planika je verjetno eno najboljših v občini Idrija. Motivacije in zagnanosti ji ne
manjka. Z svojim letnim programom pa vsako leto preseneča in navdušuje gledalce z
svojimi predstavami. Zelo pohvalno.
Aktiv kmečkih žena je tudi motivirano društvo , pripravljeno sodelovati na vseh
prireditvah in oblikovati podobo kraja z svojimi izdelki in dejanji. Zelo pohvalno.
Prostovoljno gasilsko društvo Vojsko, motor kraja v primeru naravnih nesreč in
pomoči krajanom. Z novimi prostori lahko svojo dejavnost še nadradijo, dopolnijo.
Pohvalno je , da skrbi za podmladek in skrbi za nadaljni obstoj društva. Zelo
pohvalno.
Smučarsko tekaški klub Idrija je z svojo dejavnostjo izrednega pomena za razvoj
zimskega turizma na planoti. Z novim večnamenskim objektom se preseli v center
vasi in krepi svojo dejavnost z predvideno investicijo v snežni stadion.
CŠOD je ustanova , ki jo moramo bolj vključit v dogajanja delovanja kraja. Mogoče je
sodelovanje pri nudenju izdelkov domače lokalne proizvodnje kot so naprimer : kislo
zelje, kislo mleko, kokošja jajca, domače maslo...peka domačega kruha iz krušne peči.
Popolnjevanje nastavitvenih kapacitet CŠOD ob sobotah, nedeljah , praznikih.
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9. OPTIMIZEM, SODELOVANJE IN POGLED V PRIHODNOST
OPTIMIZEM je namreč osnova za vse, kar počnemo v življenju. Brez njega ni
uspeha ,

brez SODELOVANJA ni uspeha,

in tudi brez POGLEDA V PRIHODNOST ni uspeha.
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