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Izdaja Zvezni sekretariat
za ljudsko obrambo
Vojaški uradni list izhaja kot enotna
izdaja v srbskohrvatskem jeziku,
8
podlistki v slovenskem in makedonskem jeziku
Odgovorni urednik
polkovnik
Tomislav Radovanović
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LETO XXXII

Uredništvo
Vojaškega uradnega lista
11002 Beograd, Birčaninova S/VII
Telefon 656-122, Int.; 35-45
Naročnina za leto 1983 znaša
700 dinarjev.
Žiro račun številka 60823-637-9548
pri službi družbenega knjigovodstva
Beograd

v oboroženih silah Socialistične federativne republike
Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: oborožene sile);

457.
Na podlagi prvega odstavka 20. člena zakona o
avtorski pravici (Uradni list SFRJ, št. 19/78) in 96.
člena zakona o sredstvih in financiranju Jugoslovanske
ljudske armade (Uradni list SFRJ, št. 56/7l4 in 8/81)
Predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo
PRAVILNIK*
o DOPOLNITVI PRAVILNIKA O AVTORSKOPRAV2*Н RAZMERJIH IN NADOMESTILIH ZA UPORABO AVTORSKIH DEL V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI
1. člen
V 10. členu pravilnika o avtorskopravnih razmerJ1" in nadomestilih za uporabo avtorskih del v Jugoslovanski ljudski armadi (Vojaški uradni list, št. 13/69,
»'70, 4/74) 25/74 in 28/76) se za besedami; »16. člena
jega pravilnika« dodajo besedeЛлаИ po posebni odloč1
zveznega sekretarja za lj,udsko obrambo«.
2. člen
,
v
Vo

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v
.)aškem uradnem listu.

t,
R v.p. št. 19
Pograd, 14. maja 1983
Zvezni sekretar
za ljudsko obrambo
admiral
Branko Mamula s. r.
515.
SPtm3- podlagi tretjega odstavka 316. člena ustave
lii i
Prvega odstavka 108. člena zakona o splošni
obrambi
sed f
(Uradni list SFRJ, št. 21/82) je Predna . Socialistične federativne republike Jugoslavije
^ji 27. aprila 1983 izdalo
ODREDBO
^NOSU DOLOČENIH ZADEV VODENJA IN POTirvJ?VANJA V OBOROŽENIH SILAH SOCIJALISКд NE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
ZVEZNEGA SEKRETARJA ZA LJUDSKO OBRAMBO

1) v skladu s temelji razvoja načrtov oboroženih
sil in načrta razvoja Jugoslovanske ljudske armade —
sprejema ustrezne akte za izvrševanje teh načrtov,
določa kratkoročne načrte razvoja Jugoslovanske ljudske armade in predlaga merila za izdelavo načrtov
razvoja teritorialne obrambe (1. točka prvega odstavka
106. člena zakona o splošni ljudski obrambi);
2) v skladu s temelji organizacije oboroženih sil
— določa organizacijo, strukturo, sestav, mobilizacijski razvoj in formacije poveljstev, enot in ustanov
Jugoslovanske ljudske armade in Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo ter predlaga temeljna merila
za organizacijo, strukturo, sestav in formacije teritorialne obrambe (2. točka prvega odstavka 106. člena
zakona o splošni ljudski obrambi);
3) v skladu z aktom Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije o ustanovitvi vojaških sodišč in vojaških tožilstev — določa formacijo
vojaških sodišč in vojaških tožilstev (drugi odstavek
11. člena zakona o vojaških sodiščih in tretji odstavek
3. člena zakona o vojaškem tožilstvu);
4) v skladu s smernicami, direktivami, pravili,
odloki, odredbami in drugimi akti Predsedstva Socialistična federativne republike Jugoslavije — razčlenjuje sistem vodenja in poveljevanja v oboroženih
silah in uresničuje vodenje in poveljevanje v Jugoslovanski ljudski armadi, v zvezi z vodenjem in poveljevanjem v teritorialni obrambi pa — pripravlja predloge dn izvršuje odloke Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije (3. točka prvega odstavka 106. člena in 110. člen zakona o splošni ljudski
obrambi);
5) v skladu z načrti za uporabo oboroženih sil v
vojni in odloki, ki jih Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije izdaja med vojnoureja in odreja uporabo enot in ustanov Jugoslovanske
ljudske armade, po komandantih teritorialne obrambe
socialističnih republik in komandantih teritorialne obrambe socialističnih avtonomnih pokrajin pa — uporabo manevrskih enot teritorialne obrambe (5. točka
prvega odstavka 106. člena zakona o splošni, ljudski
obrambi);

Ргепвesej o zvezne
ga sekretarja
za ljudsko
obrambo ssea
naslednje
zadeve vodenja
in poveljevanj

6) uresničuje odloke Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, s katerimi je odrejena uporaba oboroženih sil v miru (peti odstavek 100.
člena in 5. točka prvega odstavka 106. člena zakona
o splošni ljudski obrambi);

h)1.®S?e(1"0
Daj t0 19B3

7) izvršuje ukrepe za pripravljenost oboroženih
sil, ki jih predpiše Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije ob neposredni vojni nevarnosti in v drugih izrednih razmerah (7. točka pr-

te n
v 8

pravilnika v srbskohrvatskem jeziku
VoJaSkem uradnem listu 8t. 14 dne 28.
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vega odstavka 106. člena in prvi odstavek 133. člena
zakona o splošni ljudski obrambi);
8) v skladu s temelji oboroževanja in opremljanja
oboroženih sil, temelji razvoja načrtov oboroženih sil
in načrtom razvoja Jugoslovanske ljudske armade, ki
jih je določilo Predsedstvo Socialistične federativne
republike Jugoslavije — odloča o razvoju, proizvodnji
in nakupu oborožitvenih sredstev in opreme za Jugoslovansko ljudsko armado v državi in tujini in o uvajanju posameznih oborožitvenih sredstev in vojaške
opreme v Jugoslovansko ljudsko armado ter predlaga
merila za uvajanje posameznih oborožitvenih sredstev
in vojaške opreme v oborožitev in opremo za teritorialno obrambo (8. točka prvega odstavka 106. člena
zakona o splošni ljudski obrambi);
9) v skladu s temeljnimi pravili in drugimi akti,
ki se nanašajo na strategijo obloženega boja, mobilizacijo, razvoj in uporabo oboroženih sil v celoti, in
pravil, ki urejajo notranji red in odnose pri opravljanju vojaške službe v oboroženih silah, ki jih sprejema Predsedstvo Socialistične federativne republike
Jugoslavije — predpisuje pravila za operativno-strateške sestave Jugoslovanske ljudske armade in teritorialne obrambe, zvrsti, rodove in službe, pravila, ki
imajo medzvrstni pomen, ter druga pravila in navodila, ki urejajo organizacijo in delo oboroženih sil (10.
točka prvega odstavka 106. člena zakona o splošni
ljudski obrambi);
10) izdaja predpise o pouku poveljstev, enot in
ustanov Jugoslovanske ljudske armade in predlaga
izdajo predpisov o pouku teritorialne obrambe (11.
točka prvega odstavka 106. člena zakona o splošni
ljudski obrambi);
11) uresničuje kontrolo nad zakonitostjo dela organov varnosti v Jugoslovanski ljudski armadi in v
štabih za teritorialno obrambo (drugi odstavek 14.
člena zakona o temeljih sistema državne varnosti).
2. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha veljati odredba o prenosu na zveznega sekretarja za ljudsko obrambo določenih zadev poveljevanja in vodstva
v oboroženih silah (Uradni list SFRJ, št. 25/74 in 24/79).
3. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v
Vojaškem uradnem listu.
Predsedstvo Socialistične federativne republike
Jugoslavije
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in vojaške opreme v odnosih s tujino (Vojaški uradni
list, št. 13/81) se besede: »pomočnik zveznega sekretarja
za ljudsko obrambo za vojaški gospodarski sektor«
nadomestijo z besedami: »načelnik uprave za proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v
Vojaškem uradnem listu.
R.v.p. št. 20
Beograd, 25. maja 1983
Zvezni sekretar
za ljudsko obrambo
admiral
Branko Mamula s. r.
517.
Na podlagi tretjega odstavka 80. člena in v zvezi
s 1. točko prvega odstavka in četrtega odstavka 88.
člena zakona o splošni ljudski obrambi (Uradni list
SFRJ, št. 21/82) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo
PRAVILNIK
O NAČRTOVANJU RAZVOJA IN PROSTORSKE
UREDITVE -INFRASTRUKTURE JUGOSLOVANSKE
LJUDSKE ARMADE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja načrtovanje razvoja infrastrukture Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu; JLA) kot podsistema v sistemu načrtovanja
zaledne oskrbljenosti in načrtovanja razvoja JLA. Načrtovanje razvoja infranstrukture JLA je stalna aktivnost za pripravo, sprejemanje in izvrševanje načrtov
prostorskih sistemov JLA oziroma načrtov kompleksov
JLA (v nadaljnjem besedilu: načrti infrastrukture
JLA).
2. člen

R.v.p. št. 22
Beograd, 16. maja 1983
Predsednik
Petar Stamboiić s, r.
516.
Na podlagi 14. točke 91. člena zakona o proizvodnji orožja in vojaške opreme (Uradni list SFRJ, št.
30/79) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo
PRAVILNIK
O SPREMEMBI PRAVILNIKA O UKREPIH, POGOJIH IN NAČINU ZAVAROVANJA TAJNIH PODATKOV LJUDSKE OBRAMBE NA PODROČJU PROIZVODNJE IN PROMETA OROŽJA IN VOJAŠKE OPREME V ODNOSIH S TUJINO
1. člen
V drugem odstavku 5. člena pravilnika o ukrepih,
pogojih in načinu zavarovanja tajnih podatkov ljudske
obrambe na področju proizvodnje in prometa orožja

Z infrastrukturo JLA so mišljene vse nepremif'
nine JLA, namenjene enotam in ustanovam JLA za
mirnodobno in vojno uporabo, nepremičnine za ureditev in pripravo ozemlja iz pristojnosti JLA, nepremičnine stanovanjskega sklada JLA, objekti teritorialne obrambe in drugi objekti družbenopolitičnih
skupnosti, zgrajeni v kompleksih JLA.
Osnovna elementa infrastrukture JLA sta v odvisnosti od vrste načrta:
— gradbeni objekt JLA (v nadaljnjem besedilu:
objekt JLA);
— zemljiški kompleks JLA (v nadaljnjem besedilu1
kompleks JLA).
Z objektom JLA so mišljeni: sam gradbeni objekt
gradbeni objekt z vgrajenimi instalacijami, naprava-1
mi, postroji in opremo, ki so namenjeni objektu, a'
same instalacije, naprave, postroji in oprema.
Kompleks JLA je vojaško dvorišče oziroma zernIjlšče z zgrajenimi objekti JLA aH brez njih, ki Je
funkcionalna in prostorsko enotna celota.
Kompleksi JLA se razvijajo in prostorsko organi'
zirajo po funkcionalno-gravitacijskem načelu. Gled®
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na prostorske strukture družbenopolitičnih skupnosti
so kompleksi JLA določen panožni podsistem prostorskih struktur (v nadaljnjem besedilu: prostorski sistem JLA).

JLA se tako kot graditev objektov JLA načrtuje v
skladu s tem pravilnikom.

3. člen

Načrti infrastrukture JLA so sestavni del načrta
razvoja OS in instrumenti za ekonomičnejše izkoriščanje in upravljanja nepremičnin, za izvajanje investicijske politike pri graditvi in vzdrževanju objektov
oziroma za usmerjanje celotnega razvoja prostorskega
sistema JLA na vseh ravneh.

V skladu z vojaško teritorialno razdelitvijo Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ), organizacijsko-formacijsko strukturo JLA in ravnimi poveljevanja in odločanja se določijo naslednje ravni prostorskih sistemov JLA:
1) prostorski sistem JLA na ozemlju SFRJ, ki ga
sestavljajo prostorski sistemi JLA na ozemljih poveljstev armad, vojaškopomorskega območja (v nadaljnjem besedilu: VPO), korpusa, ki je neposredno podrejeni Zveznemu sekretariatu za ljudsko obrambo (v
nadaljnjem besedilu: korpus) in prostorski sistem
JLA iz pristojnosti vojnega letalstva in protizračne
obrambe (v nadaljnjem besedilu: VL in PZO) na vsem
ozemlju SFRJ;
2) prostorski sistem JLA na ozemlju poveljstva
armade, VPO in korpusa oziroma prostorski sistem
JLA za VL in PZO na vsem ozemlju SFRJ;
3) prostorski sistem JLA na ozemlju vojaškega
okrožja, voj aškopomorskega sektorja oziroma letalske
baze (regionalni ali medgarnizijski prostorski sistem
JLA);
4) prostorski sistem JLA na ozemlju garnizije.
Elemente prostorskega sistema JLA višje ravni
sestavljajo prostorski sistemi JLA neposredno nižje
ravni.
'
Prostorski sistem JLA na ozemlju garnizije sestavljajo kompleksi JLA na zadevnem ozemlju kot
osnovni elementi najnižje ravni prostorskih sistemov
JLa.
4. člen
V skladu s politiko razvoja oboroženih sil je z
načrtovanjem razvoja in prostorske ureditve infrastrukture JLA predvidena dn se uresničuje smotrna
organizacija dn ureditev prostorskih sistemov oziroma
kompleksov JLA, da bi se zboljšali materialna osnova
'n splošni pogoji za bojno pripravljenost in namestitev
e
not in ustanov JLA.
Načrtovanje iz prvega odstavka tega člena obsega
Planerske aktivnosti v zvezi z razvojem in proso.rsko, ureditvijo infrastrukture JLA, vštevši tudi revi^o določenih načrtov z usmerjanjem graditve noin rekonstrukcije obstoječih kompleksov JLA.
Razvoj stanovanjskega sklada JLA se načrtuje s
' 'pravo načrtov prostorskih sistemov JLA na ravni
rad^lZna
^e oz'rorna s pripravo načrtov višje ravni zate l črtnega določanja bistvenih pogojev za razvoj
jev ПЈа
•npC>nente
infrastrukture JLA in njenega usklaZ razvo em
пегп 0Zernlju
j
celotne infrastrukture na določeJLa
- Načrti sprejemajo
kompleksa stanovanjskega
sklada
so
.
,Pripravljajo,
in izvajajo na podlagi
Vel
П
re
nosu '^ P dpisov pristojne družbenopolitične skup-

5. člen

6. člen
Načrti infrastrukture JLA imajo glede na prostorske in urbanistične načrte družbenopolitičnih skupnosti značaj panožnih načrtov in morajo biti medsebojno usklajeni po načelu dolgoročnega ugotavljanja
potreb JLA v prostorskem pogledu.

II. NALOGE IN RAVNI NAČRTOVANJA
7. člen
Načrti infrastrukture JLA vsebujejo splošne temelje za organizacijo in ureditev kompletne infrastrukture JLA na ozemlju SFRJ oziroma na ozemljih iz
pristojnosti poveljstev armad, VPO dn korpusa. Infrastruktura JLA za potrebe VL in PZO je vključena v
načrte infrastrukture JLA poveljstev armad, VPO in
korpusa, da bi se enotno dognala celotna infrastruktura JLA na določenem ozemlju, izvajala enotna politika njenega razvoja in da bi se vključila v prostor
družbenopolitične skupnosti. Zato mora poveljstvo VL
in PZO zagotoviti poveljstvom armad, VPO in korpusa vse potrebne podatke o obstoječem stanju infrastrukture JLA iz svoje pristojnosti in o smereh
nadaljnjega razvoja zadevnega prostorskega sistema
JLA oziroma njegovih sestavnih elementov na določenem ozemlju.
V načrt infrastrukture JLA na ozemlju SFRJ
oziroma v načrte infrastrukture JLA na ozemljih poveljstev armad, VPO in korpusa je vključena tudi
infrastruktura organizacij združenega dela za proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme zaradi varstva
interesov JLA v teh kompleksih in usklajevanja razvojne politike z družbenopolitičnimi skupnostmi.

se

(jru^^P16^ teritorialne obrambe in drugI kompleksi
rgm^^PoMtičnih skupnosti, pomembni za ljudsko obr
S0 v t u eni v
adi 0'roueevnn
'^ ' i
načrte infrastrukture JLA zaobor ?en
ja celotnega potenciala infrastrukture
6en ° 'h sil (v nadaljnjem besedilu: OS) na doloin ™ ozemlju in medsebojnega usklajevanja razvoja
rstva interesov JLA v teh kompleksih.
0

tev
bieW»ra<
objektov teritorialne
obrambe
in drugih
ov^ družbenopolitičnih
skupnosti
v kompleksih

8. člen
Načrti infrastrukture JLA se pripravljajo po načelu od zgoraj navzdol, tako da mora vsak načrt nižje
ravni temeljiti na odločitvah načrta višje ravni.
Glede na velikost prostora, ki ga urejajo, so lahko
načrti po tem pravilniku:
1) razvojni načrti:
a) načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju
SFRJ;
b) načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju
armade, VPO in korpusa oziroma VL in PZO;
c) načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju vojaškega okrožja, voj aškopomorskega sektorja oziroma
letalske baze (regionalni ali medgarnizijski načrt);
d) načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju garnizije;
2) regulacijski načrt — načrt kompleksa JLA.
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Načrti infrastrukture JLA iz drugega odstavka tega člena se pripravljajo v dveh fazah:
1) kot temelj načrta prostorskega sistema oziroma
kompleksa (prva faza);
2) kot glavni načrt prostorskega sistema oziroma
kompleksa (druga faza).
Starešina, pristojen za odločanje o sprejemanju temelja načrta prostorskega sistema JLA odloča, ali se
bo pripravil tudi glavni načrt tega prostorskega sistema JLA.
9. člen
Za potrebe JLA se pripravljajo vsi načrti prostorskih sistemov JLA, navedeni v 1. točki drugega
odstavka 8. člena tega pravilnika.
Načrti prostorskih sistemov JLA iz pristojnosti
VL in PZO se pripravljajo kot panožni načrti za vse
ravni načrtovanja iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
Načrt kompleksa JLA se pripravlja v skladu s
smernicami in zasnovo že sprejetega načrta prostorskega sistema garnizije, na katere ozemlju je.
11. člen
Načrti infrastrukture JLA kot instrumenti načrtovanja podsistemov gradbene oskrbljenosti v sistemu
načrtovanja zaledne oskrbljenosti obsegajo perspektivni razvoj in modernizacijo JLA v prostorskem pomenu.
Načrti iz prvega odstavka tega člena se pripravljajo za obdobje 25 let, pri čemer se to časovno obdobje obdela v treh etapah prostorskega razvoja:
1) prva etapa obsega obdobje prvih petih let in
pomeni projekcijo razvoja na podlagi razvoja srednjeročnega načrta;
2) druga etapa obsega obdobje naslednjih desetih
let in daje projekcijo razvoja na podlagi trendov iz
prve etape v skladu z dolgoročnim načrtom razvoja
enot;
3) tretja etapa obsega obdobje zadnjih desetih
let načrta in pomeni predvidevanje razvoja infrastrukture JLA na podlagi trendov iz prve in druge etape.
Prva etapa se lahko razdeli na tri faze zaradi podrobnejšega dognanja načrtovanih posegov in usklajevanja dinamike uresničitve z dejanskimi potrebami in
možnostmi razvoja.

III. PRISTOJNOST ZA PRIPRAVO IN
SPREJEMANJE NAČRTOV
12. člen
Poveljstva armad, VPO in korpusa pripravljajo
načrte infrastrukture JLA za vse prostorske sisteme
in komplekse JLA na ozemlju iz svoje pristojnosti,
v katere vključujejo tudi infrastrukturo JLA za potrebe VL in PZO, katere razvoj izhaja iz ustreznih
panožnih načrtov poveljstva VL in PZO. Ta poveljstva
(razen poveljstva VL in PZO) vključujejo v svoje načrte tudi komplekse teritorialne obrambe, organizacij
združenega dela za proizvodnja oborožitve in vojaške
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opreme ter druge komplekse družbenopolitičnih skupnosti, pomembne za splošno ljudsko obrambo, da bi se
zagotovili interesi JLA v teh kompleksih in uskladila
razvojna politika.
Poveljstvo VL in PZO pripravlja za svoje potrebe panožne načrte infrastrukture JLA za vse ravni
načrtovanja iz 8. člena tega pravilnika. V te načrte
je vključena tudi infrastruktura armad, VPO in korpusa, ki je v skladu z zaledno oskrbljenostjo pomembna za VL in PZO.
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo (v nadaljnjem besedilu: ZSLO) organizira po organizacijski
enoti generalštaba JLA, pristojni za pripravo in ureditev ozemja, in upravi vojaškega gradbeništva SZLO
pripravo načrtov prostorskega sistema JLA na ozemlju
SFRJ zaradi usmerjanja in koordiniranja razvoja celotne infrastrukture JLA in izvajanja enotne politike
gradbene oskrbljenosti.
Načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju SFRJ
se pripravi na podlagi: podatkov o obstoječem stanju
infrastrukture JLA, podatkov iz dolgoročnega načrta
razvoja OS in podatkov iz načrtov prostorskih sistemov JLA na ozemljih poveljstev armad, VPO in kor- ,
pusa oziroma načrta prostorskega sistema JLA za potrebe VL in PZO na vsem ozemlju SFRJ. Ta načrt je
namenjen za usmerjanje in kontrolo uresničevanja
načrtov nižjih ravni oziroma za vodenje splošne politike eksploatacije, upravljanja in nadaljnjega razvoja
infrastrukture JLA.
Vse organizacijske enote ZSLO — nosilke politike
razvoja posameznih podsistemov infrastrukture JLA
ter vsa poveljstva iz prvega in drugega odstavka tega
člena morajo zagotoviti pogoje za delo pri načrtovanju
in urejanju prostorskih sistemov in kompleksov iz
svoje pristojnosti.
13. člen
Pri sprejemanju sklepov, ki so pomembni tudi za
prostorske sisteme sosednih armad, VPO in korpusa
oziroma VL in PZO, morajo poveljstva, pristojna za
pripravo načrtov infrastrukture JLA neposredno usklajevati te načrte. Sporna vprašanja obravnava Svet za
načrtovanje razvoja infrastrukture JLA pri ZSLO,
sklep pa izda načelnik generalštaba JLA.
Poveljstvo VL in PZO mora dajati poveljstvom
armad, VPO in korpusa potrebne podatke in zagotoviti občasno sodelovanje svojih predstavnikov pri delu
za pripravo načrtov infrastrukture JLA za ozemlja, X
katerih so zajeti tudi prostorski sistemi in kompleksi
iz pristojnosti VL in PZO, da bi pri načrtovanju razvoja infrastrukture JLA izvajali enotno politiko.
14. člen
Vojaške starešine, pooblaščeni za postavljanje
zahtev za usklajevanje prostorskih in urbanističnih
načrtov s potrebami splošne ljudske obrambe in za
dajanje mnenja o njihovi usklajenosti s postavljenim1
zahtevami, morajo v postopku pripravljanja, sprejemanja in izvrševanja načrtov infrastrukture JLA, določenih s tem pravilnikom, sodelovati s pristojnimi or'
gani družbenopolitičnih skupnosti.
15. člen
Načrte infrastrukture JLA izdajajo komandanf'
armad, VPO in korpusa za vse ravni načrtovanja
8. člena tega pravilnika, vštevši tudi potrebe, ki izha'
jajo iz panožnih načrtov VL in PZO na zadevnem
ozemlju.

i
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Načrte infrastrukture JLA za potrebe VL in PZO
izdaja komandant VL in PZO po njihovi uskladitvi z
ustreznimi načrti poveljstev armad, VPO in korpusa.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izda
načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju SFRJ," temelje načrta prostorskega sistema JLA na ozemlju
armade, VPO in korpusa, temelje načrta prostorskega
sistema JLA za potrebe VL in PZO na ozemlju SFRJ
in temelje načrta prostorskega sistema na ozemlju
garnizije — sedežev poveljstev armad, VPO in korpusa oziroma VL in PZO načelnik generalštaba JLA.
IV. PRIPRAVLJANJE, SPREJEMANJE
IN IZVRŠEVANJE NAČRTOV
16. člen
Nosilec politike razvoja in prostorske ureditve infrastrukture JLA in organizacije za pripravljanje načrtov iz 8. člena tega pravilnika je generalštab JLA
oziroma poveljstva iz 12. člena tega pravilnika, pristojna za zagotavljanje načrtov.
Nosilec pripravljanja načrtov infrastrukture JLA
je gradbeni organ ZSLO oziroma poveljstva iz prvega
odstavka tega člena.
17. člen
Poveljstva iz 12. člena tega pravilnika, ki zagotavljajo načrte infrastrukture JLA, jih pripravljajo v
lastni režiji ali pa za to angažirajo organizacije združenega dela, pooblaščene za pripravljanje teh načrtov.
Tem organizacijam se lahko odstopijo edinole zadeve
z
a pripravljanje glavnih načrtov posameznih kompleksov na podlagi projektnih nalog iz sprejetih temeljev
načrtov za te komplekse. Pri pripravljanju projektnih
nalog se mora onemogočati odtekanje tajnih podatkov
v
zvezi s številčnim stanjem, z načrtom razvoja in
u
Porabo enot-uporabnic idr.
18. člen
Meje ozemelj armad, VPO in korpusa oziroma
^eje ozemelj regij in ozemelj garnizij se v skladu
г
vojaško teritorialno razdelitvijo države določijo po
'unkcionalno-gravitacijskem načelu.
19. člen
Postopek pripravljanja kateregakoli načrta infrastrukture JLA iz svoje pristojnosti sprožijo komandan' armad, VPO, korpusa ter VL in PZO oziroma naj^lnik generalštaba JLA za načrte prostorskega sistema
^A na ozemlju SFRJ. Postopek se začne s proprejšJim sklepom o pripravi načrta, ki pomeni hkrati tudi
п т
št
k рг
'®^0Јda
' v okviru
organom
poveljstva
oziroma
general_ abu
JLA,
svojih
pristojnosti
začnejo
pri0 er
znVn'j^i
P
ativno-taktične
študije,
taktično-tehnične
hteve in ustrezno plansko dokumentacijo.

20. člen
Poprejšnji sklep o pripravljanju načrta vsebuje:
1) naslov načrta;
2) namen načrta;
i
3
) odgovorne nosilce za pripravljanje načrta;
^4) delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov
ln
ŠturfV.
služb za pripravljanje operativno-taktične
ai
je in taktično-tehničnih zahtev načrta;
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5) naziv načrta višje ravni, po katerega smernicah
se pripravlja zadevni načrt;
6) glavne smernice za načrtovanje danega prostorskega sistema oziroma kompleksa JLA;
7) časovno obdobje načrtovanja in število etap v
skladu z drugim odstavkom 11. člena tega pravilnika;
8) rok za pripravljanje posameznih faz oziroma
načrta v celoti;
9) rok za izpolnitev naloge delovne skupine;
10) materialno in drugo oskrbljenost glede izvršitve nalog delovne skupine;
11) način zagotavljanja finančnih sredstev za pripravljanje načrta;
12) stopnjo tajnosti operativno-taktične študije,
taktično-tehničnih zahtev in načrta.
Pri pripravljanju načrtov prostorskih sistemov
JLA za ozemlje armade, VPO, korpusa ter VL in PZO
in garnizij v glavnih mestih republik in avtonomnih
pokrajin in mestih z več kot 200.000 prebivalci se po
potrebi v delo delovne skupine vključijo tudi predstavniki generalštaba JLA oziroma predstavniki ZSLO.
21. člen
Elaborati operativno-taktične študije in taktično-tehnične zahteve se pošljejo v odobritev pristojnemu
starešini iz 15. in 19. člena tega pravilnika.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se elaborati
operativno-taktične študije in taktično-tehnične zahteve za načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju
poveljstva armade, VPO, korpusa ter VL in PZO oziroma za načrt prostorskega sistema garnizije, v kateri
je sedež poveljstva armade, VPO, korpusa ter VL in
PZO in garnizije v mestih z več kot 200.000 prebivalci pošljejo v odobritev načelniku generalštaba JLA.
22. člen
Opera ti vno-taktična študija je glavni dokument
vsakega načrta infrastrukture JLA, ki v svoji osnovi
vsebuje:
1) opis namena in značaja prostorskega sistema
oziroma kompleksa JLA z vidika njune mirnodobne
in vojne uporabe; podatke o zvrsti, rodu, stopnji
in številčnem stanju moštva in tehničnih materialnih
sredstev enot — uporabnic ter glavne pogoje, ki bistveno vplivajo na oblikovanje prostorskega sistema oziroma kompleksa JLA glede zagotovitve bojne pripravljenosti, namestitve, sistema zaledne oskrbljenosti idr.;
2) analizo obstoječega sklada prostorskega sistema
oziroma kompleksov JLA glede na oceno vrednosti
prostora; podatke o makro in mikro lokacijah vseh
elementov sistema, njihovi povezanosti z drugimi vojaškimi in civilnimi prostorskimi sistemi; podatke o
oceni varnosti in zagotovitvi varnostne cone (za
posamezne komplekse); podatke o obstoječih zmogljivostih za namestitev, pouk, zaledno oskrbljenost ter
o potrebi in možnostih rekonstrukcije in adaptacije
objektov s sklepom o primernosti obstoječega sklada
za glavni namen iz 1. točke tega člena;
3) analizo potreb in možnosti graditve novih in
dograditve obstoječih prostorskih sistemov oziroma
kompleksov JLA na podlagi določenega namena in
značaja oziroma stanja obstoječega sistema s podatki,
ki se dajo analogno 1. in 2. točki tega člena;
4) investicijsko oceno za obstoječe prostorske sisteme oziroma komplekse JLA, njihovo rekonstrukcijo
in dograditev oziroma za graditev novih zmogljivosti,
ki obsega vrednost obstoječega sklada s približno oceno vseh finančnih sredstev, potrebnih za rekonstruk-
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cijo, adaptacijo in graditev novih zmogljivosti, ter z
dinamiko realizacije;
5) sklep o primernosti prostorskega sistema oziroma kompleksa JLA glede namena in značaja obstoječega stanja, možnosti rekonstrukcije in adaptacije
obstoječih zmogljivosti ali graditve novih in rentabilnosti finančnih vlaganj glede zagotavljanja bojne pripravljenosti in pogojev namestitve, pouka zaledne
oskrbljenosti enot idr.
Študija mora vsebovati vse potrebne grafične priloge: topografske karte, situacije, tabelarne preglede,
fotodokumćntacijo in podobno.
Glavna operativno-taktična študija za razvojne
načrte infrastrukture JLA na ozemlju armad, VPO in
korpusa oziroma VL in PZO je temeljna dokumentacija
za pripravljanje operativno-taktičnih študij in načrtov
infrastrukture JLA nižjih ravni.
23. člen
Taktično-tehnična zahteva je dokument, ki se pripravlja na podlagi sklepov iz operativno-taktične študije, in predstavlja izpisek prečiščenih podatkov in
smernice za delo pri načrtih infrastrukture JLA.

Sreda, 15. junij 1983
27. člen

Pri usklajevanju načrtov infrastrukture z načrti
družbenopolitičnih skupnosti se uredijo tale vprašanja:
1) položaj infrastrukture JLA v prostoru in možnost njenega nadaljnjega razvoja;
2) obojestranske potrebe glede razvoja in možnost
usklajevanja prostorskih sistemov JLA in prostorskih
sistemov družbenopolitičnih skupnosti;
3) neposredna in taktična oskrbljenost infrastrukture JLA;
4) izvrševanje ukrepov za varstvo človekovega okolja pred potencialno nevarnostjo, ki jo po svojem namenu predstavljajo specialni vojaški kompleksi (letališča, luke, skladišča eksploziva, skladišča goriva, poligoni, strelišča, ognjeni položaji raketnih enot ipd.);
5) načrtovanje razvoja magistralnih in drugih prometnih poti ter zagotovitev ustreznih priključkov do
kompleksa JLA;
6) načrtovanje razvoja energetskih sistemov in sistemov za zvezo obojestranskega pomena;
7) usklajevanje stališč v zvezi z načrtovanjem
gozdne in vodnogospodarske baze in izkoriščanje rudnih in drugih naravnih potencialov.

24. člen
Operativno-taktično študijo in taktično-tehnično
zahtevo odobri s svojo odločbo pristojni starešina iz
15. oziroma 19. člena tega pravilnika v odvisnosti od
ravni načrta.
Operativno-taktično študijo vodi organizacijska
enota generalštaba JLA oziroma poveljstvo armade,
VPO, korpusa ter VL in PZO, pristojna za pripravo in
ureditev ozemlja, taktično-tehnično zahtevo pa uporablja gradbeni organ za pripravljanje ustreznega načrta infrastrukture JLA.
25. člen
Načrti infrastrukture JLA se pripravljajo na podlagi:
1) odobrenih taktično-tehničnih zahtev;
2) glavnih smernic za načrtovanje prostorskega sistema oziroma kompleksa JLA v okviru danega načrta;
3) smernic iz načrta višje ravni, ki se nanašajo na
dani načrt.
26. člen
Nosilci pripravljanja načrtov — uprava vojaškega
gradbeništva ZSLO oziroma gradbeni organi poveljstev
armad, VPO, korpusa ter VL in PZO priskrbijo potrebna soglasja in stališča pristojnih organov ZSLO in
drugih pristojnih poveljstev.
V skladu z veljavnimi predpisi priskrbijo, nosilci
pripravljanja načrtov iz prvega odstavka tega člena
med njihovim pripravljanjem potrebna soglasja in stališča pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti
in organizacij združenega dela.
V primeru spora pri usklajevanju načrtov infrastrukture JLA z ustreznimi načrti družbenopolitične
skupnosti se izda odločba v neposrednem sodelovanju pristojnih organov družbenopolitične skupnosti
in ZSLO.
Spore med nosilci načrtovanja v okviru JLA rešuje načelnik generalštaba JLA na predlog Sveta za
načrtovanje razvoja infrastrukture JLA pri ZSLO.

28. člen
Pripravljena dokumentacija posameznih faz načrtov infrastrukture JLA se pošlje v pregled in oceno
Svetu za načrtovanje razvoja infrastrukture JLA, ki
se ustanovi pri ZSLO, poveljstvu armade, VPO, korpusa ter VL in PZO.
29. člen
Svet za načrtovanje razvoja infrastrukture JLA
pri ZSLO ustanovi načelnik generalštaba JLA, pri
poveljstvu armade, VPO, korpusa ter VL in PZO pa
komandant armade, VPO, korpusa oziroma VL in PZO.
Člani Sveta za načrtovanje razvoja infrastrukture
JLA pri ZSLO so po svoji funkciji:
1) načelnik organizacijske enote generalštaba JLA,
pristojne za pripravo in ureditev ozemlja, kot predsednik;
2) načelnik uprave vojaškega gradbeništva ZSLO.
kot namestnik predsednika;
3) načelnik organizacijskih enot ZSLO in generalštaba JLA, pristojnih za realizacijo razvoja enot
infrastrukture JLA;
4) namestnik načelnika generalštaba JLA za vojno
mornarico;
5) namestnik načelnika generalštaba JLA za VL in
PZO.
•
Člani Sveta za načrtovanje razvoja infrastrukture
JLA pri poveljstvu armade, VPO, korpusa ter VL in
PZO so po svoji funkciji:
1) načelnik štaba poveljstva armade, VPO, korpusa ter VL in PZO, kot predsednik;
2) pomočnik komandanta za zaledje v poveljstvu
armade, VPO, korpusa ter VL in PZO, kot namestnik
predsednika;
3) načelniki organizacijskih enot poveljstva armad.
VPO, korpusa ter VL in PZO, pristojnih za realizacij0
razvoja enot infrastrukture JLA.
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Poleg članov po funkciji se lahko v svet iz prvega
in drugega odstavka tega člena imenujejo tudi občasni člani, predstavniki pristojnih uprav oziroma oddelkov ter načelniki štabov poveljstev armad, VPO in
korpusa, kadar vprašanja njihovega ozemlja obravnava Svet za načrtovanje razvoja infrastrukture JLA pri
ZSLO.
Z aktom o ustanovitvi sveta se imenujejo sekretarji sveta, in sicer po ena strokovna oseba iz sestava
organizacijske enote generalštaba JLA, pristojne za
Pripravo in ureditev ozemlja in uprave vojaškega gradbeništva ZSLO oziroma iz operativnega in gradbenega organa poveljstva armade, VPO, korpusa ter VL
in PZO, ki so hkrati tudi člani sveta.
30. člen
Pri pregledu predlogov posameznih faz načrta infrastrukure JLA se določijo;
1) usklajenost z zasnovo razvoja iz sprejetega načrta višje ravni za to območje;
2) usklajenost s perspektivnim razvojem enot in
taktično-tehničnimi zahtevami;
3) usklajenost s prostorskim oziroma urbanističnim
načrtom pristojne družbenopolitične skupnosti;
4) pravilnost dokumentacije glede metodološkega
Pristopa
k obdelavi načrta in uporabe normativov, meri
' in načel za načrtovanje razvoja infrastrukture JLA;
5) pravilnost celotne dokumentacije glede obsega,
stopnje in kakovosti obdelave.
Pravilnost dokumentacije kontrolira skupina stroovnih poročevalcev iz sestave sveta ali pridodana
svetu v odvisnosti od potrebe.
. Ce svet ugotovi pomanjkljivosti in poda pripombe
Predlogu določene faze načrta, lahko predlog vrne
dopolnitev in popravek. Po opravljenih dopolnitvah
n
Popravkih se predlog ponovno da na svet.
K

31. člen
, Po pregledu predlogov posameznih faz načrta se
acelniku generalštaba JLA oziroma komandantu arnaae, VPO, korpusa ter VL in PZO predloži poročilo
mnenje sveta in osnutek sklepa o sprejetju ustrezfaze načrta v podpis. Za. vsako fazo načrta se sprejposeben sklep.
32. člen
bu^P

0

sprejetju načrta infrastrukture JLA vse-

pod aso za
Pravr ena
'
sklep (določbe tega pravilnika, priran, 0l
dokumentacija, poročilo Sveta za načrtovanje
Ja infrastrukture JLA);
2 n
JLa ' z aziv prostorskega sistema oziroma kompleksa
• a katerega se sprejema sklep;

storsk teme|ina stališča — direktive za ureditev projajo i68*3 si.stema oziroma kompleksa JLA, ki izhaČrta v ifktično-tehničnih zahtev in predlaganega na' skladu s načrtom razvoja enot-uporabnic;
( , arn
Posam eznih
'' ? etap
'ko realizacije
celotnega načrta oziroma
in virov financiranja;

^rske pr
'kl'žno investicijsko vrednost ureditve prosnom 0^a s'stema oziroma kompleksa JLA na zadevPah rp v iu0,.za
celotno načrtovano obdobje in po eta^nitni ce ^6 (investicijska vrednost se izraža s
sklep s nami gradbenih storitev na dan, ko je bil
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6) roke za pripravljanje etapnih načrtov oziroma
za noveliranje obstoječih načrtov;
7) določbe za izvršitev načrtov (obveznosti posameznih organov, pristojnost in direktive za realizacijo).
33. člen
Načrti infrastrukture JLA se izvršujejo po etapah
in po dinamiki realizacije, ki se obvezno usklajuje z
dolgoročnimi in srednjeročnimi načrti razvoja oboroženih sil.
34. člen
I .
Graditev kompleksov in objektov se uredi z odobritvijo lokacije v skladu z izdanimi načrti.
Odobritev lokacije za izvajanje del iz prvega odstavka tega člena se potrdi z izdajo lokacijske odločbe,
ki jo izda pristojni starešina iz 15. člena tega pravilnika.
35. člen
Odločbo iz drugega odstavka 34. člena tega pravilnika obdela v obliki izpiska iz načrta prostorskega
sistema oziroma načrta kompleksa JLA gradbeni organ
poveljstva, pristojnega za sprejetje načrta.
36. člen
Graditev novih in rekonstrukcija obstoječih kompleksov JLA oziroma graditev in rekonstrukcija objektov mora biti v skladu s sprejetim načrtom prostorskega sistema oziroma načrtom kompleksa JLA.
37. člen
Za spremembe in dopolnitve oziroma noveliranje
načrtov velja postopek, predpisan za pripravljanje
načrtov.
Načrti infrastrukture JLA se ne glede na njihove
spremembe in dopolnitve novelirajo vsakih pet let.

V. VSEBINA NAČRTOV INFRASTRUKTURE JLA
38. člen
Z načrtom prostorskega sistema JLA se zagotavlja
ustrezna analiza tega sistema in se na podlagi obstoječih Dotencialnih možnosti in v skladu s potrebami
uporabnikov določi zasnova njegovega prostorskega
razvoja.
Načrt prostorskega sistema JLA katerekoli ravni
se pripravlja v dveh fazah:
D prva faza ima značaj Studiie oziroma analize
prostorskega sistema JLA s proučitvijo obstoječega
stanja, potencialnih možnosti, potreb in zasnove razvoja;
2) druga faza pomeni podrobno obdelavo zasnove
razvoja z natančno določitvijo smernic za določeno
realizacijo na podlagi stališč in sklepov iz prve faze.
Načrt prostorskega sistema sestavljajo:
1) temelji načrta prostorskega sistema (prva faza);
2) glavni načrt prostorskega sistema (druga faza).
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39. člen
Temelji načrta prostorskega sistema vsebujejo tele elemente:
1) izpisek iz načrta prostorskega sistema JLA višje
ravni;
2) analizo obstoječega stanja prostorskega sistema
na določenem ozemlju;
1
3) analizo potreb in možnosti perspektivnega razvoja prostorskega sistema na zadevnem ozemlju;
4) prikaz zasnove razvoja prostorskega sistema
JLA in drugih elementov prostorskega načrta družbenopolitične skupnosti, ki so bistvenega pomena za
JLA na zadevnem ozemlju, ter možnosti usklajevanja
interesov JLA in družbenopolitične skupnosti v prostoru.
40. člen
Posamezni elementi temeljev načrta prostorskega
sistema se obdelajo takole;
1) izpisek iz načrta višje ravni obsega:
a) tekstualni del — smernice razvoja prostorskega
sistema JLA na določenem ozemlju v skladu z zasnovo
načrta višje ravni;
b) grafični prikaz položaja ozemlja in prostorskega sistema JLA s smernicami za ureditev in povezavo s sosednim prostorskim sistemom JLA in prostorskim sistemom družbenopolitične skupnosti na zadevnem območju J
2) analiza obstoječega stanja prostorskega sistema
JLA na določenem ozemlju obsega:
a) naravne značilnosti ozemlja (položaj ozemlja,
meje, geografski, geološki, pedološki in meteorološki
podatki o ozemlju);
.
b) dispozicijo mestnih in vaških naselij, prometno,
energetska in komunalno omrežje objektov ^"instalacij, pomembnih za JLA;
c) prikaz obstoječega stanja prostorskega sistema
JLA in njegovih elementov — kompleksov za: namestitev poveljstev, ustanov in enot ter materialno-tehničnih sredstev; izvajanje pouka; zmogljivosti splošnega standarda in spremljajoče objekte in instalacije
(dispozicija, nameni, zmogljivosti, stopnja izkoriščenosti, boniteta ipd.);
d) prikaz obstoječih razmer v pirotehničnem in
balističnem pogledu ter glede varnostnih con, zanesljivosti in omejenega izkoriščanja prostora (za ustrezne
komplekse JLA);
e) sklep o obstoječem stanju (ugotovitve, številčni
podatki, vhodni parametri za nadaljnje delo itd.);
3) analiza potrebe in možnosti perspektivnega razvoja prostorskega sistema JLA na določenem ozemlju
obsega:
a) prikaz potreb glede: namestitve poveljstev, ustanov in enot ter materialno-tehničnih sredstev; izvajanja pouka; zmogljivosti splošnega standarda in
spremljajočih objektov in instalacij v skladu s perspektivnim načrtom razvoja in organizacijo enot in ustanov JLA, stacioniranih v okviru zadevnega ozemlja;
b) obstoječe in nove komplekse JLA, potrebne intervencije v prostorskem sistemu JLA in izven njega
za zagotovitev taktično-tehničnih zahtev;
c) prikaz potreb JLA na danem ozemlju glede razvoja prometnih poti, komunalij, energetike in zvez vojaškega in javnega značaja;
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d) merila, stališča in potencialne možnosti razvoja kompleksa JLA za: namestitev poveljstev, ustanov in enot ter materialno-tehničnih sredstev; izvajanje pouka; zmogljivosti splošnega standarda in
spremljajoče objekte in instalacije JLA na zadevnem
ozemlju v mirnodobni in vojni eksploataciji;
e) možnosti in merila balistične in pirotehnične
varnosti in določitve varnostnih con in omejenega izkoriščanja prostora v conah kompleksa JLA;
f) oceno ogroženosti in okrnjenosti ozemlja in prostorskega sistema JLA v funkcionalnem in varnostnem
pomenu;
g) možnosti in merila za zapustitev kompleksov
JLA in evakuacijo enot do rejona razvoja in uporabe;
h) prikaz in oceno perspektivnosti posameznih
kompleksov JLA s posebnim poudarskom na rentabilnosti vlaganja finančnih sredstev v njihov nadaljnji
razvoj;
i) prikaz možnosti delovanja vseh kompleksov JLA
v danem prostoru in njihov vpliv na infrastrukturo
JLA sosednih ozemelj;
j) možnost vključitve infrastrukture JLA v prostor in njeno usklajevanje s prostorskimi načrti družbenopolitične skupnosti;
4) prikaz zasnove razvoja prostorskega sistema
JLA obsega:
a) smernice za kar najbolj funkcionalno organizacijo prostorskega sistema JLA glede na namen in
zmogljivosti oziroma vlogo v prostoru;
b) smernice za razvoj posameznih integralnih delov sistema v skladu s perspektivnimi potrebami in
možnostmi;
c) smernice razvoja javne družbene infrastrukture z vidika interesov JLA;
d) približne načrtovane stroške vlaganja investicijskih sredstev za celotno načrtovano obdobje in P0
etapah realizacije;
e) strokovno obdelane grafične podlage, potrebne
ilustracije in drugo.

41. člen
Glavni načrt prostorskega sistema JLA vsebuje
tele elemente:
1) obrazložitev zasnove razvoja prostorskega sistema JLA. na podlagi parametrov obstoječega stanja
in potreb oziroma trendov perspektivnega razvoja in
modernizacije enot JLA, stacioniranih na zadevnem
ozemlju;
2) obrazložitev tehnične rešitve načrtov (bilanca
ozemlja, dispozicija prostorskega sistema, skladi zemljišč In objektov), s prikazom etapnega načrta realizacije v fizičnem in finančnem pomenu;
3) prikaz posebnih pogojev in zahtev, ki izvirajo
iz načrta in se obvezno vključijo v prostorski načrt
pristojne družbenopolitične skupnosti;
4) obrazložitev zasnove sistema graditve v posameznih kompleksih;
5) grafične prikaze glavnega načrta prostorske^3
sistema JLA na določenem ozemlju (dispozicija sistema v celoti, rajonizacija, lokacije posameznih kompleksov in njihova medsebojna povezanost);
6) grafične prikaze generalne rešitve prometnih
poti, energetskega omrežja, zvez in komunalnih insta'
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lacij vojaškega in javnega značaja ter pogoje za njihovo uporabo za potrebe JLA;
7) podatke in grafične podlage iz vodnogospodarske in gozdne osnove ipd., pomembne za JLA;
8) določbe za uporabo načrta, ukrepe in postopek
za njegovo izvrševanje.
42. člen
Načrt kompleksa JLA ureja zasnovo ureditve oziroma graditev, rekonstrukcijo ali sanacijo kompleksa
v skladu s taktično-tehničnimi zahtevami.
Načrt kompleksa JLA se pripravlja na podlagi
sprejema načrta prostorskega sistema garnizije, na
katere ozemlju je.
Načrt iz prvega odstavka tega člena se pripravlja
Po fazah z ustreznim podrobnim reševanjem problematike, neodvisno od velikosti prostora, ki ga obdeluje.
Načrt kompleksa' JLA sestavljajo:
1) temelji načrta kompleksa (prva faza);
2) glavni načrt kompleksa (druga faza).
Natančni načrt kompleksa oziroma urbanistični
Projekt se pripravlja samo v izjemnem primeru, kadar to zahteva specifičnost kompleksa in omogočajo
časovne okoliščine. Urbanistični projekt je podfaza
Slavnega načrta in se lahko pripravlja samo za en del
kompleksa.
43. člen
Temelji načrta kompleksa JLA vsebujejo
Cemente;

tele

1) izpisek iz načrta prostorskega sistema garnizije;
. 2) analizo obstoječega stanja zemljiškega in gradoenega sklada kompleksa;
3) analizo potreb in možnosti razvoja kompleksa;
4) smernice za razvoj kompleksa;
5) grafični prikaz zasnove razvoja.
44. člen
,

Posamezni elementi temeljev načrta kompleksa se
delujejo takole:

Ob

!) izpisek iz načrta prostorskega sistema garnizije
"»sega:
p, .a) kratko besedilo o temeljnih značilnostih komDl eKsa
w a 8nasmern
icamgarnizije;
i za razvoj, mesto in vlogo komozemlju
p 0?
^ grafični prikaz položaja kompleksa in njegove
gar ni -anosti z drugimi elementi prostorskega sistema
zije oziroma družbenopolitične skupnosti;
hen^'

ana

hza obstoječega
zemljiškega in gradsklada
kompleksa stanja
vsebuje:

geoia0ske,
Lnaravne
značilnosti
kompleksa
(položaj,
meje,
pedološke,
mikroklimatske
podatke
idr.);
b
) obstoječi fond zemljišča — podatke iz katastra
^idenee nepremičnin;
ke pl obstoječi
sklad objektov — visoke gradnje, niztov mo8
"пЈеivosti
: instalacija ipd.; podatke o vrstah objekgra'riu e ^
h, vrednosti, možnostih adaptacije, doin podobno;

iђ

r
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d) sklep o obstoječem stanju kompleksa v celoti
(ugotovitve, številčne podatke, vhodne parametre za
nadaljnje delo idr.);
3) analiza potreb in možnosti razvoja kompleksa
obsega:
a) taktično-tehnične zahteve za uporabo kompleksa
v mirnodobnih in vojnih razmerah (evakuacijo, stopnjo zaščite pred napadalnimi sredstvi, ukrepe bojne
zaščite, ukrepe neposrednega zavarovanja idr.) in možnost njihove izpolnitve;
b) podatke o potrebnih zmogljivostih za: namestitev poveljstev, enot in materialno-tehničnih sredstev,
izvajanje pouka, objekte splošnega standarda in druge spremljajoče objekte in instalacije; podatki se dajo
na podlagi načrta razvoja enot, ki uporabljajo zmogljivosti kompleksa, analizira pa se tudi možnost uporabe
obstoječih zmogljivosti oziroma ugotovi se potreba po
njihovi razširitvi in dograditvi na podlagi veljavnih
normativov in standardov;
c) stopnjo pirotehnične varnosti pri zmogljivostih
za hrambo eksplozivnih sredstev v večnamenskem
kompleksu in v kompleksih skladišč streliva in minsko-eksplozivnih sredstev oziroma balistične varnosti
pri ustreznih kompleksih;
d) možnost večnamenske uporabe zmogljivosti
kompleksov (zamenljivosti enot različnih rodov in
služb), prožnost zmogljivosti, zagotovitev rezervnega
prostora za dograditev in razširitev v celoti; pri pripravljanju načrtov za nove komplekse oziroma za rekonstrukcijo in dograditev
obstoječih je treba upoštevati možnost do 500/o povečanja zmogljivosti, zaradi
česar se določi rezervni prostor za dograditev in razširitev kompleksa v celoti;
e) oceno ogroženosti in okrnjenosti kompleksa v
funkcionalnem in varnostnem pomenu;
f) posebne preglede izkoriščanja obstoječih zmogljivosti oziroma preglede nekritih potreb in presežkov
ter potrebnih intervencij za zagotovitev novih zmogljivosti, odpis neustreznih objektov in odtujitev nepotrebnih zmogljivosti;
g) prikaz posebnih pogojev in zahtev, ki izhajajo
iz načrta in se obvezno vključijo v prostorski oziroma
urbanistični načrt družbenopolitične skupnosti (nanaša
se na varovanje prostora, obseženega z varnostnimi conami, in vse druge bistvene pogoje, pomembne za
vzdrževanje kompleksa JLA v sestavi prostorskih
struktur družbenopolitične skupnosti);
4) smernice razvoja kompleksa obsegajo:
a) načelno tehnološko rešitev kompleksa kot funkcionalne razmestitve podskupine objektov, sorodnih
po namenu, tekstualno obrazložitev namena in zmogljivosti posameznih funkcionalnih podskupin objektov,
njihovo mesto v prostoru kompleksa, velikost in pogoje za povezavo z drugimi podskupinami objektov;
b) sistem graditve (stalni ali montažno-demontažni objekti in posebni pogoji za oblikovanje podskupine
objektov);
c) osnovne taktično-tehnične podatke za graditev
prometnih poti in drugih spremljajočih objektov in
instalacije;
d) glavne postavke za rekonstrukcijo, dograditev
in adaptacijo objektov (pri kompleksih, kjer se rekonstrukcija in razširitev načrtujeta);
e) temeljne načrtne postavke o dinamiki realizacije po etapah, način in obseg financiranja idr.;
5) grafični prikaz zasnove razvoja kompleksa obsega:
a) prikaz obstoječega stanja kompleksa;

Stran 506 — Številka 15

VOJAŠKI URADNI LIST

b) prikaz razdelitve kompleksa na funkcionalne
cone v variantah;
c) dispozicijo objekta in prometnih poti v podskupinah in v kompleksu v celoti ter v variantah;
d) funkcionalno rešitev prometnih poti, zunanjih
instalacij, objektov za oskrbovanje z vodo, energetskih
objektov itd. na ravni idejnih rešitev s približnim
izračunom;
e) prikaz prostih zelenic, ki se obdelujejo v hortikulturnem pomenu;
f) prikaz etapnega načrta realizacije po fazah in v
celoti;
g) tehnične kazalce z obrazložitvijo (bilance zmogljivosti in investicijskih posegov) za celotno načrtovano obdobje oziroma po etapah graditve;
h) obrazložitev predlagane variante tehnične rešitve po etapah in v celoti z vidika taktično-tehničnih
in finančni)i učinkov.
45. člen
Glavni načrt kompleksa vsebuje tele elemente;
1) generalno rešitev namena površin v kompleksu
po njihovi funkciji: uprava, stanovanje, hramba in
remont materialno-tehničnih sredstev, pouk, prehrana, servisi in zdravstveno varstvo, spremljajoči objekti, zelenice, rezervat za dograditev, varnostne cone
(izven kompleksa idr.);
2) generalno dispozicijo objekta visoke gradnje in
prometnih poti s prikazom rešitve po višini za objekte
in vzdolžne osi prometnih poti;
3) generalno rešitev prometnih poti in zunanjih instalacij, energetskih objektov, objektov za oskrbovanje
z vodo idr.; vsi elementi se projektirajo na podlagi
idejnih rešitev in približnih izračunov;
4) glavne elemente nivelacijskega načrta za prometne poti, povezane z nivelacijskimi načrti naselij
(če je kompleks v mestu);
5) definiran sistem graditve objektov (stalni, montažno-demontažni, začasni);
6) generalno rešitev regulacije vodnih tokov, ki so
v bližini kompleksa ali se ga dotikajo in pomenijo potencialno nevarnost pred poplavami;
7) prikaz posebnih pogojev in zahtev, ki se obvezno vključijo v prostorski oziroma urbanistični načrt
družbenopolitične skupnosti;
8) etapni načrt realizacije v fizičnem in finančnem
obsegu (grafični in tekstualni del);
9) obrazložitev zasnove tehnične rešitve načrta in
bilance kompleksa v celoti;
10) določbe za uporabo glavnega načrta kompleksa
in postopek za določitev regulacijskih in gradbenih
linij in urbanistično-tehničnih pogojev za vsak objekt.
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2) načrti prostorskih sistemov JLA na ozemlju armad, VPO in korpusa oziroma VL in PZO — 1 :750.000,
1 ;500.000 in 1;200.000;
3) načrti prostorskih sistemov JLA na ozemlju vojaškega okrožja, vojaškopomorskega sektorja oziroma ,
letalske baze — 1;200.000, 1;100.000 in 1;50.000;
4) načrti prostorskega sistema JLA na ozemlju garnizije — 1;100.000, 1;50.000 in 1;25.000;
5) načrti kompleksa JLA — 1;5.000, 1:2.500, 1:1.000
in 1:500.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Do 31. decembra 1984 imajo glede dinamike dela
pri načrtih infrastrukture JLA prednost načrti infrastrukture na ozemljih poveljstev armad, VPO in korpusa oziroma VL in PZO. Na podlagi smernic iz teh
načrtov se lahko neposredno pripravijo načrti kompleksov JLA, na katerih se bodo po tekočem letnem
in srednjeročnem načrtu gradili, adaptirali ali rekonstruirali objekti. V takšnem primeru se lahko na-i
črti infrastrukture JLA na ravni regij in garndzij pripravijo pozneje srečevalno od obveznem usklajevanju z načrti višje oziroma nižje ravni.
V garnizijah, za katere še niso sprejeti načrti prostorskih sistemov garnizij in načrti kompleksov JLA,
se lahko do 31. decembra 1983 gradijo novi objekti in
rekonstruirajo in adaptirajo obstoječi, ki so prednostnega pomena za bojno pripravljenost enot.
Objekti iz drugega odstavka tega člena se lahko
gradijo oziroma rekonstruirajo tudi na podlagi:
1) sprejetih poenostavljenih temeljev načrta prostorskega sistema garnizij e;
2) sprejetih poenostavljenih temeljev načrta kompleksov JLA.
49. člen
Poenostavljeni temelji načrta prostorskega sistema
garnižije oziroma poenostavljeni temelji načrta kompleksa JLA vsebujejo vse elemente dokumentacije, pred-v
pisane s tem pravilnikom za takšne načrte, toda
skrajšanem obsegu.
Poenostavljeni temelji načrtov iz prvega odstavka
tega člena se pripravijo in sprejmejo po postopku, določenem s tem pravilnikom.
50. člen

47. člen

Novi objekti se lahko gradijo, obstoječi kompleks'
JLA oziroma objekti na njih pa rekonstruirajoi na podlagi sprejetih temeljev načrta prostorskega sistema
garnižije oziroma načrta kompleksa JLA najdlje do
31. decembra 1984. Po tem roku ni dovoljena graditevv
novih in tudi ne rekonstrukcija obstoječih komplekso
JLA in objektov na njih, če niso vključeni v sprejet®
kompletne načrte infrastrukture JLA in če je njihova
graditev oziroma rekonstrukcija v nasprotju s tem
pravilnikom.

Načrti infrastrukture JLA se v odvisnosti od velikosti ozemlja izdelujejo v razmerjih;

51. člen

1) načrt prostorskega sistema JLA na ozemlju
SFRJ — 1;1,000.000, 1;750.000 in 1;500.000;

Načrte prostorskih sistemov in kompleksov J L A.
sprejete do uveljavitve tega pravilnika, je treba z u®'

46. člen
Načrti infrastrukture JLA se pripravljajo na ažuriranih topografskih kartah in geodetskih načrtih.

i
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treznimi spremembami in dopolnitvami uskladiti z
njegovimi določbami najpozneje do 31. decembra 1986.
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53. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v
Vojaškem uradnem listu.
R.v.p. št. 21
Beograd, 30. maja 1983

52. člen

Zvezni sekretar
za ljudsko obrambo
admiral
Branko Mamula s. r.

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati
pravilnik o načrtovanju razvoja in prostorske ureditve
infrastrukture Jugoslovanske ljudske armade (Vojaški
uradni list, št. 3/78).
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