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Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

tel. 05 72 10 100 / fax. 05 72 10 102
e-pošta: obcina@pivka.si

Datum: 12.09.2018
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIVKA
ZADEVA:

Stališče Občinskega sveta Občine Pivka k pobudi za državni
prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske

Občina Pivka je bila z objavo pobude in vlogo za pridobitev smernic za načrtovanje
prostorskih ureditev št. 35007-2/2018/29/10921-03 z dne 13.08.2018, prejetih dne
14.08.2018 pozvana, da poda smernice za načrtovane prostorske ureditve iz svoje
pristojnosti.
Namen Državnega prostorskega načrta (DPN)
Država načrtuje prostorske ureditve državnega pomena skupaj s spremljajočimi in
funkcionalno povezanimi prostorskimi ureditvami. DPN določi načrtovano prostorsko
ureditev, območje DPN, prostorske izvedbene pogoje za projektiranje v tem območju in
usmeritve za določitev namenske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih aktih.
Predmet pobude za državno prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju: pobuda) je
posodobitev infrastrukture območja Osrednjega vadišča Slovenske vojske (v
nadaljevanju: OSVAD).
Namen pobude in analize smernic, ki sledi pobudi, je pripraviti osnovo za odločitev o
nadaljevanju postopka prostorskega načrtovanja. Če vsebin ali obveznosti iz analize
smernic med posameznimi nosilci urejanja prostora ne bo mogoče uskladiti,
pripravljavec ali pobudnik predložita odprta vprašanja v obravnavo in potrditev Komisiji
za prostorski razvoj pred pripravo sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja.
Območje pobude in vse načrtovane prostorske ureditve so enake kot so določene v
Uredbi o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
(Uradni list RS, št. 17/14).
Vzrok za nov postopek državnega prostorskega načrtovanja je Odločba Ustavnega
sodišča US (U-I-144/14 z dne 16. 11. 2017) objavljena v Uradnem listu RS, št. 75/17 z
dne 22.12.2017, ki se v 2. točki glasi: »Uredba o državnem prostorskem načrtu za
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) se razveljavi.«. V
3. točki se glasi: »Razveljavitev iz prejšnje točke začne učinkovati eno leto po objavi te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.«. Razlog za razveljavitev je neupoštevanje
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negativnega mnenja ARSO in posledično neusklajenost prostorskega akta.
Opis načrtovanih ureditev
Ministrstvo za obrambo (MO) pripravlja posodobitev infrastrukture območja Osrednjega
vadišča Slovenske vojske (OSVAD). Vadišče ne ustreza več standardom in merilom, ki
jih je Slovenija sprejela z vstopom v zavezništvo.
Območje OSVAD Postojna sega na območje petih občin: Postojna, Pivka, Cerknica,
Loška dolina in Ilirska Bistrica. Območje leži med Postojno na severu in Koritnico na
jugu. Na zahodu meji na naselja Matenja vas, Slovenska vas, Trnje, Palčje, Jurišče, Bač
in Koritnice. Vzhodna meja območja poteka po gozdnih površinah Javornika.
Obravnavano območje je obstoječe vojaško območje, ki ga je uporabljala že JLA, sedaj
pa je v upravljanju MO in v uporabi Slovenske vojske (SV).
Urejanje območja OSVAD Postojna je skladno s Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije in s Prostorskim redom Slovenije v delih, ki se nanašajo na dejavnosti
obrambe. Dokumenta opredeljujeta zmanjšanje območij za potrebe obrambe v urbanih
naseljih in zagotavljanje odmikov od stanovanjskih, gospodarskih in storitvenih
dejavnostih. Razvoj se usmerja v obstoječa območja za potrebe obrambe, kar se
zagotavlja tudi s tem DPN.
Meja območja pobude je določena na osnovi načrtovanih prostorskih ureditev in
aktivnosti SV, na osnovi do sedaj nadzorovanega območja SV in na osnovi balistično
varnostne ocene. Z DPN se načrtujejo vadišče Poček, vključno s centrom Bile, strelišče
Bač, interna komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura,
navezava območja na komunalno, elektroenergetsko in elektronsko komunikacijsko
infrastrukturo, varnostno nadzorni in opozorilni sistem na komunikacijah, ki vodijo v
območja, namenjena izključno izvajanju dejavnosti obrambe, ter okoljevarstveni ukrepi in
ureditve.
Območje DPN se glede na načrtovane prostorske ureditve in dopustne rabe deli na
območja, namenjena izključno izvajanju dejavnosti obrambe in na varnostno območje.
Območji, namenjeni izključno izvajanju dejavnosti obrambe sta vadišče Poček in
strelišče Bač. V teh dveh območjih so načrtovane prostorske ureditve in določene
površine za izvajanje vadbenih dejavnosti SV. Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi, živali in
okolja v času izvajanja vadbenih dejavnosti, območje DPN poleg vadišča Poček in
strelišča Bač zajema tudi varnostno območje. Varnostno območje je določeno na osnovi
balistično varnostne ocene (BVO). Obseg varnostnega območja je vsota različnih
varnostnih območij posameznih vadbenih lokacij in vaj, ki se na njih izvajajo.
Velikost območja DPN je 124 km2. Od tega obsegajo območja namenjena izključno
izvajanju dejavnosti obrambe 25 km2 (vadišče Poček in strelišče Bač) in varnostno
območje 99 km2. V deležih to pomeni, da območja namenjena izključno izvajanju
dejavnosti obrambe zavzemajo 20% celotnega območja in varnostno območje 80 %
celotnega območja.
Na celotnem območju DPN so poleg načrtovanih prostorskih ureditev ob posebnih
pogojih, dopustne tudi rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih legalno zgrajenih
objektov in gradnje novih objektov gospodarske javne infrastrukture.
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V skladu z Odločbo Ustavnega sodišča US (U-I-144/14 z dne 16. 11. 2017) bo v
nadaljevanju tega postopka državnega prostorskega načrtovanja treba izdelati strokovne
podlage za oceno vplivov na podzemne vode. Strokovne podlage bodo osnova za
preveritve oz. določitve ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja za onesnaženje virov
pitne vode.
Občina Pivka je skladno s pozivom podala smernice za načrtovane prostorske ureditve
iz svoje pristojnosti pod št. 350-5/2018-3 z dne 13.09.2018.
Kot najvišji organ odločanja pa tudi Občinski svet Občine Pivka podaja svoje stališče kot
je predlagano v priloženem sklepu.

ŽUPAN
Robert Smrdelj
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(predlog)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka, na svoji ________. seji,
dne __________ sprejel sledeči

S K L E P
Stališče Občinskega sveta Občine Pivka k pobudi za državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske

1.
Občinski svet Občine Pivka nasprotuje načrtovani prostorski ureditvi za Osrednje
vadišče Slovenske vojske. Občinski svet je mnenja, da je predviden Državni prostorski
načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske neustrezen za prostor v katerem je
načrtovan. Občinski svet je mnenja, da je dejavnost vojaškega poligona z načrtovanimi
ureditvami popolnoma neprimerna na načrtovani lokaciji in predlaga Ministrstvu za
obrambo zaprtje vadišč in preselitev na lokacijo, ki je predvsem iz geološkega,
naravnega in okoljskega vidika ustreznejša.
2.
Za čas do zaprtja poligonov je za vsakršno načrtovanje nujno potrebno upoštevati vse
okoljske standarde in zagotoviti, da ni negativnih vplivov na vodne vire, ter da ni
negativih vplivov za življenje prebivalcev v občinah, ki so na območju predmetnega
DPNja. Predvsem pa:
- Pred kakršnimi koli postopki za DPN je nujen sprejem Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodna telesa vodonosnikov Postojna in Cerknica (vodno zajetje
Malni)
- V postopku sprejemanja DPN je obvezna Celovita presoja vplivov na okolje
- Zaradi hrupa je bojno streljanje iz težkega orožja in izvajanje nizkih preletov
zračnih plovil nedopustno
- Da se v skladu z balističnimi študijami oblikujejo minimalna območja, ki bi
omogočila minimalna zapiranja območij zaradi izvajanja posameznih streljanj
- Da monitoringe za ugotavljanje stanja v naravi plača država, izbiro izvajalcev pa
opravijo občine;
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Se sistemsko opredelijo nadomestila za omejeno rabo kmetijskih in gozdnih
zemljišč ter povečanih stroškov zaradi omejene rabe
Se sistemsko opredeli nadomestilo za omejitev razvojnih možnosti prostora
občine Pivka (da se sofinanciranje v infrastrukturo lokalnih skupnosti naredi
izvedljivo brez vsakoletnega arbitrarnega odločanja MORS),

Sklep velja takoj.

3.

ŽUPAN
Robert Smrdelj

Številka:
Dne:

Sklep prejmejo:
1. Ministrstvo za okolje in prostor
2. Spis 350-5/2018, tu.
3. Arhiv občinskega sveta, tu
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