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Številka: 024-10/2015-122
Ljubljana, dne 14. 07. 2021
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno 
infrastrukturo v letu 2021 v občini Ilirska Bistrica, 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, št. 123/06, 57/08, 36/11,14/15 ZUUJFO, 71/17, 21/18 –
popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 - ZFRO) 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 2021 v občini Ilirska Bistrica, zaradi 
obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske. 

2. Sofinanciranje investicij za leto 2021 iz programa iz 1. točke tega sklepa, ki ne bodo v 
predvidenem obsegu izvedene v letu 2021, se lahko prenese v leto 2022, s tem da mora 
Ministrstvo za obrambo v finančnem načrtu za leto 2022 zagotoviti ustrezen obseg 
pravic porabe finančnih sredstev.

                                                                           Mag. Janja Garvas Hočevar 
                                                            V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga:

- Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v 
letu 2021 v občini Ilirska Bistrica, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske 
vojske. 
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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:
Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
mag. Matej Tonin, minister za obrambo

5. Kratek povzetek gradiva:
Slovenska vojska v povezavi s koriščenjem večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot je 
Osrednje vadišče Slovenske vojske – vadišče in strelišče Bač, uporablja v večjem obsegu 
lokalno javno infrastrukturo na tem območju. Z občino Ilirska Bistrica ima Ministrstvo za 
obrambo sklenjen poseben dogovor, ki med drugim predvideva tudi sofinanciranje 
posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja 
Slovenska vojska s ciljem zagotoviti njeno dolgoročno uporabo z upoštevanje interesov 
lokalne skupnosti. 

Predviden obseg sofinanciranja, glede na sklenjen Dodatek št. 4 (št. 024-10/2015-108 z 
dne 19.5.2021) k Dogovoru št. 478-181/2008-1 z dne 28.5.2008, z Občino Ilirska Bistrica  je 
do največ 15.500,00 EUR  v letu 2021. 

V občini Ilirska Bistrica se v letu 2021 predvideva sofinanciranje projekta Izgradnja območja 
za izvenletališke pristanke Ilirska Bistrica, s katerim se bo zagotovilo izboljšanje izvajanja 
helikopterske nujne medicinske pomoči tudi na vadišču in strelišču in Bač.  

Območje za izvenletališke pristanke se nahaja na obrobju mesta Ilirska Bistrica in bo 
namenjeno izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči v širšem območju mesta in 
okolice.

Čeprav se območje izvenletaliških pristankov nahaja izven neposrednega območja 
vadbišča in strelišča Bač, je od njega oddaljeno 15 minut vožnje, tako da se bo z njegovo  
ureditvijo izboljšalo izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči tudi na vadbišču in 
strelišču Bač.  
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
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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

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
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1914 Generalštab 
slovenske vojske

1914-20-0010

Sofinanciranje 
lokalne infrastrukture

( O b č i n a  I l i r s k a  
Bistrica)

5865 (civilno 
vojaško 
sodelovanje)

4320

(investicijski 
transferi 
občinam

15.500,00

SKUPAJ 15.500,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
/
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. Matej TONIN
                                            MINISTER
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Poslano:
- naslovniku
- DLO
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PROGRAM 
SOFINANCIRANJA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO INVESTICIJ V LOKALNO JAVNO 
INFRASTRUKTURO V LETU 2021 V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, ZARADI 
OBREMENITEV, KI JIH POVZROČA DELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE  

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 – vadišče in strelišče Bač.
Lokalna javna infrastruktura je zaradi uporabe s strani Slovenske vojske bistveno bolj 
obremenjena, kot zaradi uporabe s strani lokalne skupnosti. Ministrstvo za obrambo bo 
sodelovalo pri projektu izgradnje namenskega javnega objekta in sicer Izgradnja območja za 
izvenletališke  pristanke Ilirska Bistrica, s katerim se bo zagotovilo izboljšanje izvajanja 
helikopterske nujne medicinske pomoči. 

Medsebojno sodelovanje v občini Ilirska Bistrica  zaradi uporabe lokalne javne infrastrukture 
s strani Slovenske vojske se ureja za 1 letno obdobje in sicer se izvaja v letu 2021, šteje pa 
se kot sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo s strani MO za leto 2022. 

Program temelji na sklenjenem Dodatku št. 4 (št. 024-10/2015-108 z dne 19.5.2021) k 
Dogovoru št. 478-181/2008-1 z dne 28.5.2008.

Izgradnja namenskega javnega objekta lokalne javne infrastrukture bo izvedena po 
postopkih in določbah Zakona o javnem naročanju. Postopke bo kot investitor vodila Občina 
Ilirska Bistrica, pod nadzorom Ministrstva za obrambo. Ministrstvo za obrambo bo na podlagi 
izvedenih del plačalo dogovorjeni delež investicij občini po predložitvi dokazil o izvedbi 
investicij oziroma izvedbi in plačilu del. Plačilo sofinanciranja bo Ministrstvo za obrambo 
izvedlo s plačilom, sofinanciranja iz državnega proračuna. 

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 2021 v občini Ilirska Bistrica, zaradi obremenitev, ki jih povzroča 
delovanje Slovenske vojske, sklenilo z upravičencem sofinanciranja. 

Program sofinanciranja se izvaja v letu 2021 

V letu 2021 je predvideno iz državnega proračuna sofinanciranje projekta v občini Ilirska 
Bistrica Izgradnja območja za izvenletališke pristanke Ilirska Bistrica v višini do 15.500,00 € z 
ureditvijo terenov za varno vzletanje, pristajanje in postanek zrakoplovov (helikopterjev) z 
utrjenim terenom, ustreznim vzdolžnim in prečnim nagibom vzletno-pristajalne ploščadi do 
3% ter opremljenost z signalizacijo, ki omogoča promet pri dnevni svetlobi pod vizualnimi 
pogoji letenja.

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, št. 478-52/2016-21 z dne 9. 6. 2021. Ocenjena 
vrednost investicije, ki se nahaja v občini Ilirska Bistrica je skupaj 116.000,00 €, dejanska 
vrednost investicije bo določena na osnovi dosežene najugodnejše cene izbranega izvajalca 
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na javnem razpisu, pri čemer je višina sofinanciranja, na podlagi sporazumno določenih 
kriterijev, 15,5% (MO), vendar ne več kot 15.500,00 € : 84,5% (Občina Ilirska Bistrica) 
določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi sedanje in 
predvidene uporabe območja za izvenletališke pristanke Ilirska Bistrica in na osnovi razvoja 
OSVAD SV (vadišče in strelišče Bač).

Na osnovi pisne izjave Občine Ilirska Bistrica št. 007-1/2021-22 z dne 10.6.2021 je projekt 
Izgradnje območja za izvenletališke  pristanke Ilirska Bistrica uvrščen v NRP občine ter se 
vodi v proračunu Občine Ilirska Bistrica in bo ob spremembi proračuna vrednostno in 
poimensko usklajen z zneskom in nazivom projekta sofinanciranja.

ZAKLJUČEK

Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo lokalne javne infrastrukture je omejen le na 
lokalno javno infrastrukturo, ki jo Slovenska vojska souporablja in je izrednega pomena za 
Ministrstvo za obrambo in je prilagojen stanju javnih financ in obrambnemu proračunu. 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Priloge:
- 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. 1 k Dogovoru št. 478-181/2008-1 z dne 28.5.2008 med Ministrstvom za 
obrambo in Občino Ilirska Bistrica (št. 478-251/2012-27 z dne 12.6.2017)

- Dodatek št. 2 k Dogovoru št. 478-181/2008-1 z dne 28.5.2008 med Ministrstvom za 
obrambo in Občino Ilirska Bistrica (št. 478-251/2012-34 z dne 22.12.2017)

- 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)

- Dodatek št. 4 k Dogovoru št. 478-181/2008-1 z dne 28.5.2008 med Ministrstvom za 
obrambo in Občino Ilirska Bistrica (št. 024-10/2015-108 z dne 19. 5. 2021)

- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 št. 410-185/2020 z dne 3. 12. 2020 
– splošni del

- Izpis posebnega dela proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021, str. 28
- Izpis NRP občine, str. 88
- Izjava župana o uvrstitvi projekta v NRP občine Ilirska Bistrica, št. 007-1/2021-22 z dne 

10.6.2021
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov 2021, šifra NRP: OBO38-20-0007 Heliport. 
- Kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganj finančnih sredstev, za financiranje rekonstrukcije 

infrastrukturnih objektov v uporabi občine Ilirska Bistrica in Ministrstva za obrambo v letu 
2021, št. 478-52/2016-21 z dne 9. 6. 2021.


	2E416303B087519EC1258712004C70BF_0.in.doc

		2021-07-14T21:08:16+0200
	Matej Tonin




