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Občinski prostorski načrt Občine Divača POJASNILA
IN
DOPOLNITEV SMERNIC
Vaša prošnja glede pojasnil za pripravo dopolnjenega osnutka OPN in po epošti posredovano gradivo dopolnjenega osnutka OPN v pregled in
dopolnitev
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Glede na vaše zaprosilo za pojasnila glede priprave gradiv dopolnjenega osnutka Občinske
prostorskega načrta (OPN) Občine Divača in glede na vaša pojasnila, da je še vedno možno
posredovati dopolnitve smernic s področja obrambe vam v nadaljevanju poleg želenih pojasnil
posredujemo tudi dopolnitve smernic s področja obrambe št. 350-230/2011-8 z dne 1 8 . 1 . 2012.
V zvezi z dopolnitvami smernic vas obveščamo, da je bil v letu 2013 na področju urejanja
prostora za potrebe obrambe izveden inšpekcijski nadzor Inšpektorata RS za obrambo pri
čemer je bilo ugotovljeno, da ima Letališče Gabrk dve vzletno-pristajalni stezi (VPS), ki jih je v
primeru vzpostavitve možne izključne rabe uporabiti za obrambne potrebe. Zaradi različnih
lokacij in orientacij VPS imata le-ti tudi različno orientirana območja omejene in nadzorovane
rabe. Giede na podatke s katerimi razpolagamo, ima letališče omejeno in nadzorovano rabo v
prostoru opredeljeno zgolj za VPS, ki se uporablja v civilne namene (asfaltirana steza), medtem
ko travnati (širši) VPS, ki tudi omogoča pristajanje in vzletanje vojaških plovil, ta raba ni
opredeljene. Skladno z zakonodajo navedeno rabo za vojaško uporabo določi ministrstvo
pristojno za obrambo.
Območji omejene in nadzorovane rabe za civilno uporabo letališča, kakor tudi za potrebe
vojaške uporabe letališča (travnata vzletno-pristajalna steza), ki je povzeta po tehničnih
predpisih, ki veljajo za civilno letalstvo, vam posredujemo v grafičnih prilogah podatke o
območjih pa tudi v digitalni obliki na priloženi zgoščenki. Omejena in nadzorovana raba VPS za
civilno uporabo letališča je merodajna tudi za potrebe obrambe, medtem ko je omejena in
nadzorovana raba za travnato VPS opredeljena zgolj za obrambne potrebe in jo je treba v
varstvenih režimih stanja prostora opredeliti kot »območje omejene in nadzorovane rabe za
potrebe obrambe«
A. TEKSTUALNI D E L

Predlagamo, da se 52. Člen, ki obravnava področje obrambe glasi:
Identifikacijska St. za DDV: (SI) 47978457. MS: 5268923000. TRR: 01100-8370191114

»52. člen
(območja za obrambne potrebe)
(1) Na območju občine se nahajata naslednji območji za potrebe obrambe:
- Letališče Gabrk (Divača) - območje možne izključne rabe ter omejene in
nadzorovane rabe in
- Vremščica - območje možne Izključne rabe.
(2) Območja možne izključne rabe so območja, ki so primarno namenjena za druge
potrebe in se jih v primeru izrednega stanja, vojnega stanja ali krize, lahko uporabi za
obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje oziroma so za obrambne potrebe v
souporabi.
(3) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne
omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«
Posledično je treba uskladiti tudi tabelo iz 63. člena (poudarjeno):
f - območja za potrebe obrambe zunaj naselij

Območja možne izključne ter omejene in
nadzorovane rabe za potrebe obrambe

Nadalje predlagamo, da se 132. člen ustrezno dopolni s teksti (poudarjeno):
»132. člen
(obramba)
(1) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo onemogočati
uporabe območja posebnega pomena za obrambo v primeru vojnega in izrednega stanja,
krize ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče rabo za obrambne
potrebe v navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne
izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za obrambo.
(2) Območje Letališča Gabrk omogoča uporabo tudi travnate vzletno pristajalne steze za
potrebe obrambe, z določeno omejeno in nadzorovano rabo letališča za potrebe
obrambe. Skladno z njeno določitvijo je opredeljeno tudi območje v katerem je treba
pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«
V prilogi vam posredujemo tudi predlog podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev območij za
potrebe obrambe za enote urejanja prostora v katerih se ta nahajajo (rdeča dopolnila vaše
tabele).
B. GRAFIČNI DEL
V zvezi s posredovanim grafičnim gradivom, vam v nadaljevanju posredujemo naslednja
pojasnila in usmeritve.
V strateškem grafičnem delu se območja za potrebe obrambe ne opredeljujejo s podrobno
namembnostjo, kot ste jih prikazali zato je treba območja označiti zgolj z določenim simbolom,
ki ne bo dopuščal zamenjav z ostalimi in ga opredeliti v legendi zgolj kot »območja za potrebe
obrambe« (predlog vam posredujemo v grafični prilogi). V prostorskih aktih se namreč skladno s
7. členom Uredbe o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, št. 30/03) območja za potrebe
obrambe opredeljujejo zgolj kot »območja (ustrezne rabe) za potrebe obrambe« brez
opredelitve podrobnega obrambnega namena.
V izvedbenem delu je treba območja možne izključne rabe skladno z že posredovanimi
smernicami podrobnejšo namensko rabo opredeliti kot je njihova primarna namenska raba (PL,

K2, G) in ne z barvo, ki določa območja za potrebe obrambe. Ustrezno je treba zgolj oblikovati
enote urejanja prostora (oznake prepuščam izdelovalcu), ki jih opredeljujejo tekstualni deli
(predlog za obe območji vam posredujemo v prilogah).
Območja možne izključne ter omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe predstavljajo
varstvene režime v prostoru, zato jih je treba prikazati v varstvenih režimih prikaza stanja
prostora z določenimi šrafurami, ki ne bodo dopuščala zamenjav z ostalimi in jih opredeliti v
legendi kot »območja izključne rabe ta potrebe obrambe« oz. kot »območja omejene in
nadzorovane rabe za potrebe obrambe«. Območji za katera ste digitalne podatke že prejeli s
smernicami vam posredujemo v grafičnih prilogah.
Predlagamo, da gradiva skladno z zgoraj navedenimi pripombami in predlogi dopolnite in nam
jih pred zaključkom gradiv za javno razgrnitev prostorskega akta posredujete v pregled in
potrditev na e-naslov: glavna.pisarna(a>mors.si s pripisom (zadeva: MO-IRDG št. 350-230/2011)
Kontaktna oseba Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami je Rade Rot, tel.: 01/471 2523, epošta: rade.rot@mors.si.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Rade Rot
podsekretar

Gorazd Rednak
sekretar
vodja sektorja

Poslano:
naslovu,
LUZ. d.d. Ljubljana (po e-pošti),
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor (po e-pošti),
IRSO (v vednost po IRDG).
Priloge:
Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za področje obrambe (dopolnjena tabela),
predlog prikaza območij za potrebe obrambe v strateškem delu OPN,
predlog prikaza območja Letališča Gabrk v izvedbenem delu,
predlog prikaza območja Vremščica v izvedbenem delu,
prikaz območij za potrebe obrambe v Občini Divača,
prikaz območja Letališča Gabrk (kot varstveni režimi v prikazu stanja prostora),
prikaz območja Vremščica (kot varstveni režim v prikazu stanja prostora),
zgoščenka z digitalnimi podatki o območjih.

