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PRILOGA 1

Številka: 024-7/2019-17
Ljubljana, dne 26. 07. 2019
EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v 
lokalno javno infrastrukturo v letu 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in 
Brežice, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
številka 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU – 1G, 65/14 in 55/17) v zvezi s prvim odstavkom 18. člena ter 22. členom Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 36/11, 71/17 in 21/18 –
popr.) ter 5. člena Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, 
sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (Uradni list 
RS, št. 30/11) je Vlada Republike Slovenije na ___ seji dne, ____________ pod ____ točko 
dnevnega reda, sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo 
investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska 
Bistrica in Brežice, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske. 

2. Sofinanciranje investicij za leto 2019 iz programa iz 1. točke tega sklepa, ki ne bodo v 
predvidenem obsegu izvedene v letu 2019, se lahko prenese v leto 2020, s tem da mora 
Ministrstvo za obrambo v finančnem načrtu za leto 2020 zagotoviti ustrezen obseg 
pravic porabe finančnih sredstev. 

                                                                                                   Stojan Tramte
                                                                   GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

- Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v 
letu 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice, zaradi obremenitev, ki jih 
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povzroča delovanje Slovenske vojske. 

Prejmejo:
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za finance
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
- Generalni sekretariat Vlade RS 
- Vlada Republike Slovenije, Sektor za podporo KAZI
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko,
- Boštjan Šefic, svetovalec ministra.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- Karl Erjavec, minister za obrambo,
- Mag. Miloš Bizjak, državni sekretar.
5. Kratek povzetek gradiva:
Slovenska vojska v povezavi s koriščenjem večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot je 
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (vadišče Poček in strelišče Bač) in vojaško 
Letališče Cerklje ob Krki, uporablja v večjem obsegu lokalno javno infrastrukturo na teh 
območjih. Z občinami na teh območjih ima Ministrstvo za obrambo sklenjene posebne 
dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne 
infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja Slovenska vojska. 

Predviden obseg sofinanciranja, glede na sklenjen dogovor iz junija 2008 z občino Pivka do 
100.000 € letno, znaša 360.000 € za zapiranje obveznosti sofinanciranja za leta 2016, 
2017, 2018 in 2019, kar pomeni 90.000 € na letni ravni v 4 letnem obdobju. Poleg tega 
Ministrstvo za obrambo zapira obveznosti iz dogovora sklenjenega v novembru 2007 (razen 
rekonstrukcije mostu) z vložkom 240.000 €. Sofinanciranje v skupni višini 600.000 € bo 
Ministrstvo za obrambo izvedlo v višini 300.000 € v letu 2019 in 300.000 € v letu 2020. 

Predviden obseg sofinanciranja glede na sklenjen dogovor z občino Ilirska Bistrica do 
130.000 € letno, znaša 300.000 € (100.000 € v letu 2019 in 200.000 € v letu 2020) za 
zapiranje obveznosti sofinanciranja za leta 2018, 2019, 2020 in 2021, kar pomeni 75.000 € 
na letni ravni v 4 letnem obdobju.

Predviden obseg sofinanciranja, glede na sklenjen dogovor z občino Brežice do 600.000 € 
letno, znaša 800.000 € (400.000 € v letu 2019 in 400.000 € v letu 2020) za zapiranje 
obveznosti sofinanciranja za leti 2019 in 2020, kar pomeni 400.000 € na letni ravni v 2 
letnem obdobju.

V občini Pivka se v letih 2019 in 2020 predvideva sofinanciranje rekonstrukcije lokalne 
ceste LC 135091 Zagorje – Bač in izgradnjo avtobusnega postajališča, ki je pogoj za 
normalno in varno funkcioniranje cestne infrastrukture do Osrednjega vadbišča Slovenske 
vojske Postojna (vadišče Poček in strelišče Bač) in je nujna za zagotavljanje prevoznosti 
ceste z vojaškimi vozili večjih gabaritov in s tem dostopnosti do vadišča Poček in strelišča 
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Bač ter zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu. Poleg tega se bo financirala 
izgradnja avtobusnega postajališča, ki je, kot posledica rekonstrukcije ceste LC 135091, 
potrebno zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Celotna posodobitev cestne 
infrastrukture je nujno potrebna, saj obstoječa infrastruktura na obravnavanem območju ne 
zagotavlja več izpolnjevanje zahtev varnosti v cestnem prometu. V skladu s sporazumno 
sprejetimi kriteriji za ugotavljanje deleža vlaganj finančnih sredstev za financiranje 
infrastrukturnega objekta je delež Ministrstva za obrambo 80% skupne investicije, oziroma 
600.000 € (300.000 € v letu 2019 in 300.000 € v letu 2020). 

V občini Ilirska Bistrica se v letih  2019 in 2020 predvideva sofinanciranje obnova vodovoda 
Knežak – R. Obroba – na lokacij gasilski dom (GD) Knežak – Bač, ki je pogoj za normalno 
oskrbo tako s pitno vodo, kot vodo za potrebe zagotovitve varstva pred požarom na 
Osrednjem vadbišču Slovenske vojske Postojna (vadišče in strelišče Bač). Obstoječa trasa 
vodovoda, ki poteka od gasilskega doma v naselju Knežak do vasi Bač ne zagotavlja več 
normalne oskrbe za potrebe pitne vode ter vode za potrebe zagotavljanja varstva pred 
požarom. S tem se tudi skrajša reakcijski čas pri gašenju požarov, kar je s stališča 
odzivnosti gašenja in s tem požarne varnosti nujno potrebno. Ravno tako je zaradi 
neposredne bližine vadišča in strelišča Bač, prometna ureditev pločnika s cestno 
razsvetljavo na trasi vodovoda ob cesti Knežak – Bač nujna za zagotovitev ustrezne 
varnosti v cestnem prometu. Navedena cesta predstavlja  možnost  južnega  dostopa na 
strelišče in vadišče Bač, razvoz varovanja ob uporabi strelišča in vadišča  ter je pomembna 
za njegovo vzdrževanje in drugo uporabo ter za potrebe sil za zaščito in reševanje ob 
reševanju ljudi in premoženja ob poplavah. V skladu s sporazumno sprejetimi kriteriji za 
ugotavljanje deleža vlaganj finančnih sredstev za financiranje infrastrukturnega objekta je 
delež Ministrstva za obrambo 55,3% skupne investicije, oziroma do 300.000 € (do 100.000 
€ v letu 2019 in do 200.000 € v letu 2020).

V občini Brežice se v letih 2019 in 2020 predvideva sofinanciranje:
- obnove lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici  -

II. prioriteta, 
- ureditev križišča lokalnih cest LC 191141 in LC 024011 ter ostale cestne infrastrukture v 

naselju Črešnjice – I. prioriteta,
- obnove odseka lokalne ceste LC 024060  Velike Malence – Vrhovska vas v dolžini 2000 

m,
- sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil.  

Navedene infrastrukturne objekte je potrebno urediti zaradi zagotovitve ustrezne varnosti 
krajanov v cestnem prometu pri načrtovanih povečanih prometnih tokovih za potrebe SV, 
prevozov vojaških vozil večjih gabaritov vezanih na aktivnosti Vojašnice Jerneja Molana in 
nemotenega delovanje vojaškega Letališča Cerklje ob Krki. S sofinanciranje nakupa novih 
gasilskih vozil Ministrstvo za obrambo zagotavlja višjo stopnjo ukrepov zaščite pred 
požarom na vojaškem Letališču Cerklje ob Krki. V skladu s sporazumno sprejetimi kriteriji 
za ugotavljanje deleža vlaganj finančnih sredstev za financiranje infrastrukturnega objekta 
je delež Ministrstva za obrambo 700.000 € za sofinanciranje projektov lokalne javne 
infrastrukture ter 100.000 € za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil (400.000 € v letu 
2019 in 400.000 € v letu 2020). 
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6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Program sofinanciranja na območju občine Pivka v letu 2019 in 2020 predvideva 
sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste LC 135091 Zagorje – Bač v višini  600.000 € iz 
državnega proračuna (300.000 € v letu 2019 in 300.000 € v letu 2020) in sicer se s tem 
zapira obveznosti sofinanciranja za leta 2016, 2017, 2018 in 2019. 

Na območju občine Ilirska Bistrica program sofinanciranja predvideva sofinanciranje  
projekta obnove vodovoda Knežak – R. Obroba – na lokacij gasilski dom (GD) Knežak –
Bač, v višini do 300.000 € iz državnega proračuna (do 100.000 € v letu 2019 in do 200.000 
€ v letu 2020) in sicer se s tem zapira obveznosti sofinanciranj za leta 2018, 2019, 2020 in 
2021.

Na območju občine Brežice program sofinanciranja predvideva sofinanciranje  projektov:
- obnova lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici –

II. prioriteta,
- ureditev križišča lokalnih cest LC 191141 in LC 024011 ter ostale cestne infrastrukture v 

naselju Črešnjice Pirošici – I. prioriteta,
- obnova odseka lokalne ceste LC 054060 Velike Malence – Vrhovska vas v dolžini 2000 

m Pirošici – III. prioriteta,
- sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil,

in sicer v višini 700.000 €  za sofinanciranje projektov lokalne javne infrastrukture ter 
100.000 € za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil iz državnega proračuna (400.000 € 
v letu 2019 in 400.000 € v letu 2020). S tem se zapira obveznosti sofinanciranja za leti 2019 
in 2020.

Vsi infrastrukturni objekti, ki jih sofinancira država, so v lasti občin.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

1914  Generalštab 
Slovenske vojske

1914-11-0020

Sovlaganja v lokalno 
i n f r a s t r u k t u r o  v  
občini Pivka

5865 300.000 300.000

1914  Generalštab 
Slovenske vojske

1914-11-0020

Sovlaganja v lokalno 
i n f r a s t r u k t u r o  v  
občini Ilirska Bistrica

5865 100.000 200.000

1914  Generalštab 
Slovenske vojske

1914-11-0020

Sovlaganja v lokalno 
i n f r a s t r u k t u r o  v  
občini Brežice

5865 400.000 400.000

SKUPAJ
800.000 € 900.000 €

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 –
popravek, 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) se 
javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                            Mag. Miloš Bizjak
                                                  državni sekretar

Poslano:
- naslovniku
- DLO
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PROGRAM
SOFINANCIRANJA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO INVESTICIJ V LOKALNO JAVNO 
INFRASTRUKTURO ZARADI OBREMENITEV, KI JIH POVZROČA DELOVANJE 
SLOVENSKE VOJSKE V OBČINAH  PIVKA, ILIRSKA BISTRICA IN BREŽICE V LETIH 
2019 IN 2020

UVOD

Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo iz 
sredstev državnega proračuna  obsega investicije, ki so povezane z uporabo lokalne javne 
infrastrukture na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna (vadišče Poček in 
strelišče Bač). Lokalna javna infrastruktura je zaradi uporabe s strani Slovenske vojske 
bistveno bolj obremenjena, kot zaradi uporabe s strani lokalne skupnosti. Zaradi izvajanja 
aktivnosti Slovenske vojske na vadišču Poček in strelišču Bač je potrebno zagotoviti ustrezno 
normalno in varno funkcioniranje cestne infrastrukture do vadišča Poček in strelišča Bač, ki 
je nujna za zagotavljanje prevoznosti ceste z vojaškimi vozili večjih gabaritov in s tem 
dostopnosti do vadišča in strelišča Bač ter zagotovitve ustrezne varnosti v cestnem prometu. 

Medsebojno sodelovanje v občini Pivka (dostop do vadišča Poček in strelišča Bač) zaradi 
uporabe lokalne javne infrastrukture s strani Slovenske vojske se ureja za 4 letno obdobje 
2016, 2017, 2018 in 2019.

Ravno tako je na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna (vadišče Poček in 
strelišče Bač), zaradi izvajanja aktivnosti Slovenske vojske na vadišču Poček in strelišču Bač 
potrebno zagotoviti normalno oskrbo tako s pitno vodo, kot z vodo za potrebe zagotovitve 
varstva pred požarom. V ta namen je nujna obnova vodovoda do vasi Bač, obstoječa trasa 
vodovoda ne zagotavlja več normalne oskrbe za potrebe pitne vode ter vode za potrebe 
zagotavljanja varstva pred požarom. 

Medsebojno sodelovanje v občini Ilirska Bistrica (obnova trase vodovoda do vadišča Poček 
in strelišča Bač) zaradi uporabe lokalne javne infrastrukture s strani Slovenske vojske se 
ureja za 4 letno obdobje 2018, 2019, 2020 in 2021.

Na območju vojaškega Letališča Cerklje ob Krki se medsebojno sodelovanje zaradi uporabe 
lokalne javne infrastrukture s strani Slovenske vojske izvaja s sofinanciranjem investicij, ki so 
neposredno povezane z uporabo lokalne javne infrastrukture ter zagotavljanje višje stopnje 
ukrepov zaščite pred požarom na območju vojaškega Letališča Cerklje ob Krki. Posodobitev 
cestne infrastrukture je nujno potrebna glede na načrtovanje povečanih prometnih tokov za 
potrebe SV, prevozov vojaških vozil večjih gabaritov, vezanih na aktivnosti Vojašnice Jerneja 
Molana in nemotenega delovanje vojaškega Letališča Cerklje, zaradi zagotovitve ustrezne 
varnosti v cestnem prometu. 

Medsebojno sodelovanje v občini Brežice (posodobitev cestne infrastrukture in višja stopnja 
ukrepov varstva pred požarom) zaradi uporabe lokalne javne infrastrukture s strani 
Slovenske vojske se ureja za 2 letno obdobje 2019 in 2020. 

Program temelji na sklenjenih Dogovorih s tremi občinami na teh območjih in sicer:
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- Dogovor med Ministrstvom za obrambo, Občino Ilirska Bistrica in Občino Pivka  o 
sofinanciranju cestne komunikacije Zagorje - Bač (št. 351-3663/2007-6 z dne 30. 11. 
2007).

- Dogovor med Ministrstvom za obrambo in Občino Pivka o pogoj ih in načinih 
medsebojnega sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju Ministrstva za 
obrambo na območju občine Pivka (št. 478-10/2007-6 z dne 6. 6. 2008). 

- Dodatek št. 2 k Dogovoru št. 478-10/2007-6  z dne 6. 6. 2008 med Ministrstvom za 
obrambo in Občino Pivka  (št. 012-24/2017-14 z dne 13. 6. 2019).

- Dogovor med Ministrstvom za obrambo in Občino Ilirska Bistrica o pogojih in načinih 
medsebojnega sodelovanja glede uporabe vojaške infrastrukture v upravljanju Ministrstva 
za obrambo na območju občine Ilirska Bistrica, s ciljem zagotoviti njeno dolgoročno 
uporabo z upoštevanjem interesov lokalne skupnosti (št. 478-181/2008-1 z dne 28. 5. 
2008).   

- Dodatek št. 3 k Dogovoru št. 478-181/2008-1 z dne 28.5.2008 med Ministrstvom za 
obrambo in Občino Ilirska Bistrica (št. 024-10/2015-88 z dne 13. 6. 2019).

- Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega 
Letališča Cerklje ob Krki, sklenjen med Ministrstvom za obrambo in Občino Brežice (št.
351-3280/2007-1 z dne 4. 7. 2007).

- Dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega 
Letališča Cerklje ob Krki z dne 4.7.2007 med Ministrstvom za obrambo in Občino Brežice 
(št. 411-2/2013-82 z dne 9. 4. 2019). 

Izgradnja, obnova in vzdrževanje lokalne javne infrastrukture bo izvedena po postopkih in 
določbah Zakona o javnem naročanju. Postopke bo, kot investitor vodila Občina Pivka, 
Občina Ilirska Bistrica  in Občina Brežice, pod nadzorom Ministrstva za obrambo. Ministrstvo 
za obrambo bo na podlagi izvedenih del plačalo dogovorjeni delež investicij posamezni 
Občini po predložitvi dokazil o izvedbi investicij oziroma izvedbi in plačilu del.

Glavni kriteriji za določitev višine sofinanciranja so prisotnost delovanja Slovenske vojske na 
območju občin in sporazumno ugotovljena frekvenca aktivnosti Slovenske vojske in lokalnih 
dejavnikov na takem območju. Plačilo sofinanciranja lokalne javne infrastrukture bo 
Ministrstvo za obrambo izvedlo s plačilom sofinanciranja iz državnega proračuna na račun 
upravičenca.  

Način plačila bo Ministrstvo za obrambo opredelilo v pogodbi o sofinanciranju, ki jo bo na 
podlagi sprejetega Programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno 
infrastrukturo v letu 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice, zaradi 
obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, sklenilo z upravičencem 
sofinanciranja. 

1. OSREDNJE VADIŠČE SLOVENSKE VOJSKE POSTOJNA (vadišče Poček in 
strelišče Bač)

Ministrstvo za obrambo ima na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojne 
sklenjene Dogovore z Občino Pivka in Ilirska Bistrica  o pogojih in načinih medsebojnega 
sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo na območju 
občine ter njene neposredne soseščine s ciljem zagotoviti njeno dolgoročno uporabo z 
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upoštevanjem interesov lokalne skupnosti povezanih z uporabo te infrastrukture. Z temi 
dogovori se določijo tudi medsebojna razmerja ter sofinanciranje Ministrstva za obrambo v 
skupne projekte. 

1.1. Občina PIVKA – program sofinanciranja se izvaja v letu 2019 in 2020

V letu 2019 in 2020 je predvideno iz državnega proračuna sofinanciranje določenega 
projekta posodobitve lokalne javne infrastrukture v višini 600.000 €.

Ocenjena vrednost investicije, ki se nahaja v občini Pivka je skupaj 869.0000 €, dejanska 
vrednost investicije bo določena na osnovi dosežene najugodnejše cene izbranega izvajalca 
na javnem razpisu, pri čemer višina sofinanciranja na podlagi sporazumno določenih 
kriterijev ostane fiksna (80% MO / 20% Občina).

Osnova za sofinanciranje so sporazumno določeni kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganja 
finančnih sredstev za financiranje rekonstrukcije infrastrukturnih objektov v uporabi  in 
Občine Pivka  in Ministrstva za obrambo (Zapisnik o ogledu lokacije ceste Zagorje – Bač z 
dne 5.7.2006). Na podlagi katerih je Ministrstvo za obrambo že izvedlo sofinanciranje 
navedenega infrastrukturnega objekta: ceste Zagorje – Bač, ki leži na območju občine Ilirska 
Bistrica in sicer v letu 2008 in 2009.   

Na osnovi pisne izjave Občine Pivka št. 371-7/2006, z dne 1.7.2019 je projekt  
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 135091 Zagorje – Bač ter izgradnja avtobusnega 
postajališča uvrščen v NRP občine Pivka in bo ob spremembi proračuna poimensko usklajen 
z zneskom sofinanciranja.

Za realizacijo Dogovora sta Ministrstvo za obrambo in Občina Pivka sklenila Dodatek št. 2 k 
Dogovoru z dne 6. 6. 2008 (št. 012-24/2017-14 z dne 13. 6. 2019). 

1.1.1 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 135091 Zagorje – Bač ter izgradnja 
avtobusnega postajališča

V letu 2019 in 2020 se bo izvajal projekt  Rekonstrukcija lokalne ceste LC 135091 Zagorje –
Bač ter izgradnja avtobusnega postajališča: 

- razmerje financiranja je 80% (MO) : 20% (Občina Pivka),
- vrednost deleža Ministrstva za obrambo 600.000 €,
- vrednost deleža Občine Pivka je 269.000 €.

Dejanska vrednost investicije bo določena na osnovi dosežene najugodnejše cene izbranega 
izvajalca na javnem razpisu, pri čemer višina sofinanciranja na podlagi sporazumno 
določenih kriterijev ostane fiksna (80% MO / 20% Občina)

Razmerje financiranja 80% (MO) oziroma 20% (ostali uporabniki) je določeno na podlagi 
zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, sedanje in predvidene 
uporabe ter na podlagi dejstva, da je ureditev cestne pogoj za zagotovitev ustrezne varnosti 
udeležencev v cestnem prometu. 
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1.2. Občina ILIRSKA BISTRICA – program sofinanciranja se izvaja v letu 2019 in 2020

V letu 2019 in 2020 je predvideno iz državnega proračuna sofinanciranje določenega 
projekta posodobitve lokalne javne infrastrukture v višini do 300.000 €.

Ocenjena vrednost investicije, ki se nahaja v občini Ilirska Bistrica je skupaj 542.200 €. 

Osnova za sofinanciranje so sporazumno določeni kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganja 
finančnih sredstev za financiranje rekonstrukcije infrastrukturnih objektov v uporabi Občine 
Ilirska Bistrica in Ministrstva za obrambo v letu 2019 in 2020, št. 024-10/2015-89, z dne 20. 
6. 2019. 

Na osnovi pisne izjave Občine Ilirska Bistrica, z dne 21. 6. 2019, št. 354-111/2018 je projekt 
Obnova vodovoda Knežak – R. Obroba uvrščen v NRP Občine Ilirska Bistrica in bo ob 
spremembi proračuna vrednostno in poimensko usklajen z zneskom sofinanciranja.

Za realizacijo Dogovora sta Ministrstvo za obrambo in Občina Ilirska Bistrica sklenila 
Dodatek št. 3 k Dogovoru z dne 28. 5. 2008 (št. 024-10/2015-88 z dne 13. 6. 2019). 

1.2.1. Obnova vodovoda Knežak – R. Obroba – na trasi gasilski dom (GD) Knežak -
Bač   

V letu 2019 in 2020 se bo izvajal projekt  Obnova vodovoda Knežak – R. Obroba – na trasi 
gasilski dom (GD) Knežak - Bač: 

- razmerje financiranja je 55,3% (MO) : 44,7% (Občina Ilirska Bistrica),
- vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ  do 300.000 €,
- vrednost deleža Občine Ilirska Bistrica je do 242.200 €.

Razmerje financiranja 55,3% (MO) oziroma do 300.000,00 € : 44,7 % (ostali uporabniki) je 
določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, 
sedanje in predvidene uporabe infrastrukturnega objekta ter na podlagi dejstva, da je obnova 
vodovoda nujna za zagotovitev ustrezne oskrbe z pitno vodo in vode za zagotavljanja 
varstva pred požarom, ker se z navedenim projektom pomembno skrajšuje reakcijski čas 
gašenja. Hkrati pa se ustrezno ureja zagotovitev varnosti v cestnem prometu.

2. VOJAŠKO LETALIŠČE CERKLJE OB KRKI

2.1 Občina Brežice – program sofinanciranja se izvaja v letu 2019 in 2020

Letališče Cerklje ob Krki je osrednje vojaško letališče v državi. V letu 2006 se je začel projekt 
posodobitve letališča, ki se delno financira tudi iz sredstev Natovega investicijskega 
programa. Že ob pripravi državnega prostorskega načrta, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
sprejela v letu 2008, je potekalo tudi usklajevanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v 
vplivnem območju letališča. Z Občino Brežice je bil julija 2007 sklenjen Dogovor o 
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medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega Letališča Cerklje ob 
Krki, s katerim Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice sporazumno določata medsebojno 
urejanje zadev ter način sodelovanja glede projekta posodobitve vojaškega Letališča Cerklje 
ob Krki, ki ga izvaja Ministrstvo za obrambo.  

V letu 2019 in 2020 je predvideno iz državnega proračuna sofinanciranje določenega 
projekta posodobitve lokalne javne infrastrukture  in sofinanciranje nakupa novih gasilskih 
vozil višini 800.000 € (700.000 € za sofinanciranje projektov lokalne javne infrastrukture in 
100.000 € za sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil).

Ocenjena vrednost investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki se nahaja v občini Brežice je 
skupaj 1.000.000 €. 

Osnova za sofinanciranje so sporazumno določeni kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganja 
finančnih sredstev za financiranje rekonstrukcije infrastrukturnih objektov v uporabi Občine 
Brežice in Ministrstva za obrambo v letu 2019 in 2020, št. 411-2/2013-85, z dne 17. 6. 2019. 

Na osnovi pisne izjave Občine Brežice, z dne 28. 6. 2019, št. 354-74/2017 so projekti 
opredeljeni v zgoraj navedenih kriterijih uvrščeni v NRP Občine Brežice in bodo ob 
spremembi proračuna poimensko usklajeni z zneskom sofinanciranja.

Za realizacijo Dogovora sta Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice sklenila Dodatek št. 2 
k Dogovoru št. z dne 4. 7. 2007 (št. 411-2/2013-82 z dne 9. 4. 2019). 

2.1.1 Obnova lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od R2 419 do križišča v Dolenji 
Pirošici – II. prioriteta:

V letu 2019 in 2020 se bo izvajal projekt Obnova lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od 
R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici – II. prioriteta:

- razmerje financiranja je 75% (MO) : 25% (Občina Brežice),
- vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 300.000 €,
- vrednost deleža Občine Brežice je do 100.000 €.

Razmerje financiranja 75% (MO) oziroma največ 300.000 €: 25% (ostali uporabniki) je 
določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, 
sedanje in predvidene uporabe infrastrukturnega objekta ter na podlagi dejstva, da je obnova 
ceste nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu. 

2.1.2 Ureditev križišča lokalnih cest LC 191141 in LC 024011 ter ostale cestne 
infrastrukture v naselju Črešnjice – I. prioriteta

V letu 2019 in 2020 se bo izvajal projekt Ureditev križišča lokalnih cest LC 191141 in LC 
024011 ter ostale cestne infrastrukture v naselju Črešnjice – I. prioriteta:
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- razmerje financiranja je 75% (MO) : 25% (Občina Brežice),
- vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 300.000 €,
- vrednost deleža Občine Brežice je do 100.000 €.

Razmerje financiranja 75% (MO) oziroma največ 300.000 €: 25% (ostali uporabniki) je 
določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, 
sedanje in predvidene uporabe infrastrukturnega objekta, ki je vključen v potek trase Drnovo  
in povezovalne ceste Drnovo – Črešnjice  ter na podlagi dejstva, da je ureditev križišča   
nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu. 

2.1.3 Obnova odseka lokalne ceste LC 024060 Velike Malence – Vrhovska vas v 
dolžini 2000 m – III. prioriteta

V letu 2019 in 2020 se bo izvajal projekt Obnova odseka lokalne ceste LC 024060 Velike 
Malence – Vrhovska vas v dolžini 2000 m – III. Prioriteta:

- razmerje financiranja je 50% (MO) : 50% (Občina Brežice),
- vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 100.000 €,
- vrednost deleža Občine Brežice je do 100.000 €.

Razmerje financiranja 50% (MO) oziroma največ 100.000 €: 50% (ostali uporabniki) je 
določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, 
sedanje in predvidene uporabe infrastrukturnega objekta ter na podlagi dejstva, da je obnova 
ceste nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu. 

ZAKLJUČEK

Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo lokalne javne infrastrukture je omejen le na 
lokalno javno infrastrukturo, ki jo Slovenska vojska souporablja za delovanje Osrednjega 
vadišča Slovenske vojske Postojna (vadišča in strelišče Bač) in vojaškega Letališča Cerklje 
ob Krki ter je prilagojen stanju javnih financ in obrambnemu proračunu. 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloge:

Občina Pivka:
- Vloga Občine Pivka 371-7/2006-8 z dne 8. 8. 2016,
- Proračun Občine Pivka za leto 2019, splošni del, str 1. do. 8.,
- Proračun Občine Pivka  za leto 2019 - posebni del, str 1. do 18.,
- NRP Občine Pivka 2019-2022, str. 1 do 19., 
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- Izjava župana o uvrstitvi projekta v NRP občine Pivka, št. 371-7/2006 z dne 1. 7. 2017,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2019-2022, šifra NRP 4000-13-0012 Projekt-naziv: 

Ureditev lokalne infrastrukture na območju naselja Zagorje v občini Pivka PP-0451014,
- Izjava Občine Pivka o ocenjeni vrednosti celotne investicije  št. 371-7/2006 z dne 1. 7.

2019,
- Kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganj finančnih sredstev, za financiranje< infrastrukturnih 

objektov v uporabi občine Pivka in Ministrstva za obrambo (Zapisnik o ogledu lokacije 
ceste Zagorje – Bač z dne 5. 7. 2006).

Občina Ilirska Bistrica:

- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019, št. 024-10/2015-90,
- Izjava župana o uvrstitvi projekta v NRP občine Ilirska Bistrica, št. 354-111/2018 z dne 21.

6. 2019,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2019-2020, šifra NRP OB038-19-0035 Projekt-

naziv: Pločnik Knežak – Bač,
- Kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganj finančnih sredstev, za financiranje infrastrukturnih 

objektov v uporabi občine Ilirska Bistrica in Ministrstva za obrambo v letu 2019 in 2020, št. 
024-10/2015-89 z dne 20. 6. 2019.

Občina Brežice:

- Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019, (Uradni list RS št- 34/19),
- Izjava župana o uvrstitvi projekta v NRP občine Brežice, št. 354-74/2017 z dne 1. 7. 2019,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2019-2020, šifra NRP OB009-19-0010 Projekt-

naziv: Most Cerklje,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2018-2022, šifra NRP OB009-17-0031 Projekt-

naziv: Obnova LC Vel. Malence –Bušeča vas in Velike Malence,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2019-2020, šifra NRP OB009-19-0022 Projekt-

naziv: Ureditev križišča na LC 024012 v Črešnjicah,
- Obrazec 3: Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila PGD Cerklje,
- Kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganj finančnih sredstev, za financiranje infrastrukturnih 

objektov v uporabi občine Brežice in Ministrstva za obrambo za leti 2019 in 2020, št. 411-
2/2013-85  z dne 17. 6. 2019.
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