OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

1911 - Ministrstvo za obrambo
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Ministrstvo za obrambo (MO) opravlja naloge obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(VNDN).

MO opravlja upravne, strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki se nanašajo na obrambni načrt države in ministrstva,
izvajanje obrambne politike v okviru evroatlantskih varnostnih povezav, sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah ter
obrambno planiranje, razvoj, načrtovanje, organizacijo, opremljanje, usposabljanje in delovanje Slovenske vojske (SV), na
zagotavljanje pripravljenosti na obrambo in odzivanje na krize, na upravne zveze ter kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu,
organizacijo, priprave in izvajanje sistema VNDN ter na pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe in civilne zaščite.

1. Poslanstvo obrambnega sistema RS
Poslanstvo obrambnega sistema Republike Slovenije (RS) je zagotavljanje obrambne sposobnosti države v okviru zavezništva ter
z lastnimi obrambnimi zmogljivostmi z namenom odvračanja napada na državo, zagotavljanja nacionalne neodvisnosti,
nedotakljivosti in celovitosti države. Razvoj obrambnega sistema RS je usmerjen v oblikovanje in zagotavljanje zmogljivosti, ki
bodo z uporabo sodobnih doktrin in tehnologij sposobne izpolnjevati naloge, določene na nacionalni in mednarodni ravni.
Obrambni sistem RS predstavlja celoto političnih, normativnih, nadzornih, organizacijskih, vojaških, kadrovskih, materialno
finančnih, obveščevalno varnostnih, informacijsko komunikacijskih, razvojno raziskovalnih, izobraževalnih in drugih dejavnosti, ki
jih organizira RS za učinkovito zagotavljanje obrambe. Ključnega pomena za učinkovit razvoj in delovanje SV je zagotavljanje
zadostnega obsega kadrovskih, materialnih in finančnih virov.
Finančni načrt MO kot sestavni del proračuna RS ostaja glavna in ključna podlaga za financiranje SV, zato mora zagotavljati
zanesljivo in čim bolj predvidljivo podlago za njeno stalno modernizacijo in operativno delovanje. Zagotovljene morajo biti tudi
normativne podlage, ki omogočajo uresničevanje večletnih nacionalnih in večnacionalnih projektov modernizacije in opremljanja
SV.

2. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Poslanstvo sistema VNDN je s preventivnim pristopom zagotoviti zmanjšanje števila nesreč ter preprečevanje oziroma ublažitev
njihovih posledic, v primeru nesreč pa obvarovanje ljudi, živali, premoženja, kulturnih dobrin in okolja pred uničenjem,
poškodbami in drugimi posledicami. Sistem deluje v miru in v vseh spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju.
Osnovno poslanstvo je usmerjeno k izboljšanju možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih nesreč ter
splošne pripravljenosti na naravne, tehnične in tehnološke nesreče, skrajšanju odzivnega časa reševalnih služb ob naravnih in drugih
nesrečah, izboljšanju specifične pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih
varnostnih tveganjih, izboljšanju varstva posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovanja kulturne dediščine ter ocene škode
in intervencijskega odpravljanja posledic naravnih nesreč, vzdrževanju, izpopolnjevanju in povezovanju obstoječe in morebitne
nove informacijsko komunikacijske sisteme v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje, izvajanju informatizacije
področja VNDN in uvajanju nove informacijsko komunikacijske tehnologije.
Za večjo učinkovitost in gospodarnost je potrebno stalno prilagajati organiziranost, sestavo in obseg sil za zaščito, reševanje in
pomoč tudi zaradi groženj, kot so teroristične dejavnosti, klimatske spremembe in z njimi pogojene pojavne oblike naravnih in
drugih nesreč. Poslanstvo bo usmerjeno tudi k ureditvi formalnih podlag medsebojnega sodelovanja na področju VNDN z vsemi
sosednjimi državami, državami v regiji in v EU. Z uveljavitvijo nove tristeberne strukture smo temu prilagodili tudi poslovno
planiranje, ki sledi trem temeljnim področjem delovanja sistema VNDN. V okviru plana vodenja sledimo dvema dolgoročnima
ciljema in sicer cilju zmanjševanja posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju
ob naravnih in drugih nesrečah, ki ga z vidika tro-steberne strukture tudi prenavljamo ter cilju zagotavljanja miru in varnosti,
zagotavljanje izobraževanja za vse, trajnostnega razvoja in dobrega vladanja ter krepitev dvostranskega in večstranskega
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sodelovanja s prednostnimi državami, ki ohranja tako strukturo in namen, saj izkazuje podpiranje delovanju in financiranju ITF.
Dolgoročni cilj zmanjševanja posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob
naravnih in drugih nesrečah determinirajo trije srednjeročni cilji, ki procesno oz. področno tudi izkazujejo tri temeljne stebre
sistema VNDN – preventivo, operativo in podporo. Področje preventive sledi srednjeročnemu cilju preventivnega delovanja,
vzdrževanja pripravljenosti in izvajanja zaščitnih ukrepov, dvigovanja ozaveščenosti prebivalcev, usposabljanja in izobraževanja sil
za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP). Operativna dejavnost sledi srednjeročnemu cilju pripravljenosti in odzivanja ob nesrečah,
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter ocenjevanje škode. Podporna dejavnost pa sledi srednjeročnemu cilju
zagotavljanju podpornih funkcij zmogljivostim in silam ZRP, upravljanju in razvoju KIS ZIR ter zagotavljanju visoke razpoložljivosti
IT storitev ter razvoj sistema VNDN.

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2022
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje
070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje
070103 - Oprema in infrastruktura
070104 - Nadzor na področju obrambe
0702 - Vojaška obramba
070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske
070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske
070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske
070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge
18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180406 - Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2304 - Sredstva za financiranje epidemij
230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1911 - Ministrstvo za obrambo
1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje
1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1914 - Generalštab Slovenske vojske
1915 - Inšpektorat RS za obrambo

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki
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1911 - Ministrstvo za obrambo
Oris proračunskega uporabnika
Finančni načrt PU 1911 Ministrstva za obrambo (Upravni del Ministrstva za obrambo) obsega politiko 07 OBRAMBA IN ZAŠČITA in del politike 18
KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma
Opis podprograma
Slovenija bo predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta (julij-december) 2021. Ministrstvo za obrambo bo v okviru predsedovanja vključeno v
delovne odbore in skupine s področja Skupne varnostne in obrambne politike in bo nadaljevalo delo v luči osemnajstmesečnega programa trio
predsedstva (skupaj z Nemčijo in Portugalsko). MO bo hkrati pripravilo program s prednostnimi nalogami predsedovanja s področja SVOP, v okviru
šestmesečnega programa predsedovanja RS.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
V prvi polovici leta 2022 bodo potekale zaključne aktivnosti v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU (priprava poročil in analiz po posameznih
področjih – vsebina, finance, kadri, logistika, komuniciranje in promocija).
Nadaljevale se bodo aktivnosti, ki se bodo nanašale na medresorsko koordinacijo, in uskladitev stališč sprejetih v času predsedovanja Slovenije
Svetu EU na področju vojaške mobilnosti, kritične infrastrukture, enotnih ureditev EU za politični odziv na krize (IPCR) in na zoperstavljanje
hibridnim grožnjam, vključno z intenzivnim sodelovanjem s Centrom odličnosti za zoperstavljanje hibridnim grožnjam iz Helsinkov.

1911-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU - MO
Opis ukrepa
V okviru priprav na predsedovanje RS Svetu EU v drugi polovici 2021 so se na Ministrstvu za obrambo začele vsebinske in organizacijske priprave,
pri katerih se sledi podedovani agendi EU na področju Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), hkrati pa se opredeljuje tista področja
delovanja v okviru SVOP, ki bi lahko bila za Slovenijo prioritetna. V okviru priprav na predsedovanje se tako predvideva večje število dogodkov,
službenih poti (v okviru tria Portugalske, Nemčije in Slovenije) in udeležb na seminarjih. Hkrati se na neformalnih in formalnih dogodkih EU, v smislu
priprav osebja, predvideva udeležba večjih delegacij.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
V okviru priprav na predsedovanje RS Svetu EU v drugi polovici 2021 so se na Ministrstvu za obrambo začele vsebinske in organizacijske priprave,
pri katerih se sledi podedovani agendi EU na področju Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), hkrati pa se opredeljuje tista področja
delovanja v okviru SVOP, ki bi lahko bila za Slovenijo prioritetna. V okviru priprav na predsedovanje se tako predvideva večje število dogodkov,
službenih poti (v okviru tria Portugalske, Nemčije in Slovenije) in udeležb na seminarjih. Hkrati se na neformalnih in formalnih dogodkih EU, v smislu
priprav osebja, predvideva udeležba večjih delegacij.

Neposredni učinki
C7745 - Izvedba projekta Predsedovanja Svetu EU
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10627 Delež realizacije izvedenih priprav in realizacije prioritet projekta
Predsedovanja Svetu EU

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

2020

50,00

2020 50,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Delež realizacije
izvedenih priprav in
I10627 realizacije prioritet
projekta Predsedovanja
Svetu EU

OPIS
V letu 2020 bodo potekale intenzivne priprave na predsedovanje v okviru uresničevanja 18 mesečnega programa Nemčije,
Portugalske in Slovenije ter priprav 6 mesečnega progama predsedovanja RS Svetu EU na obrambnem področju. Ob robu formalnih
in neformalnih srečanj na ravni EU bodo predvidoma potekali redni pogovori s predstavniki predsedujočega tria ter Francijo, ki
predseduje v prvi polovici 2022. V drugi polovici leta 2021 bo ključna naloga izvedba predsedovanja EU.

Stran 3 od 62

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

Pravne podlage
ID

NAZIV

MSSE

Zakon o ratifikaciji Statuta Sveta Evrope (MSSE)

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje

Opis podprograma
Opis podprograma
Podprogram vključuje izvajanje upravnih nalog s področja dela notranjih organizacijskih enot MO ter skupnih funkcij za podporo delovanja
področja obrambe in zaščite. To so aktivnosti na področju obrambne politike in obrambnega planiranja, s področja obrambnih zadev in kriznega
upravljanja, obveščevalno - varnostnega področja, financ, računovodstva, javnih naročil, standardizacije in kodifikacije, logistične podpore,
kadrovanja, štipendiranja, izobraževanja zaposlenih, splošnih zadev, prava, publicistike, informatike in komunikacij, preiskovanja nesreč ali
incidentov vojaških zrakoplovov ter notranjih revizij.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Obrambna politika
Sodelovanje v MOM se bo načrtovalo in izvajalo ob upoštevanju strateških nacionalnih interesov, zmožnosti in zavez ter varnostno-politične
dinamike na prednostnih območjih delovanja za RS, na podlagi vladnih sklepov, dvoletnih usmeritev ministra in odločitev Usklajevalne skupine za
MOM. Ciljni obseg sil SV v MOM in odzivnih silah oz. silah v pripravljenosti Nata in EU se bo ohranjal nad 6 % kopenskega dela SV. Zaradi
uresničevanja zavez v zvezi z oblikovanjem enot za Nato sile v pripravljenosti (NRI) in Nato odzivne sile (NRF), ki morajo biti leta 2023 polno
operativne, se bodo prispevki v MOM ustrezno prilagodili, ki pa bodo še vedno težiščno usmerjeni na Zahodni Balkan, v Okrepljeno prednjo
prisotnost (eFP) v Latviji, določen solidarni prispevek pa se bo zagotovilo tudi na drugih operativnih območjih. Nadaljevalo se bo k krepitvijo
možnosti za skupne napotitve v MOM in zagotavljanje odzivnih sil v okviru obstoječih večnacionalnih pobud in struktur. S partnerskimi državami
Zahodnega Balkana, ki jih RS aktivno podpira pri izvajanju reformnih procesih in vključevanju v evroatlantske povezave, si bomo tudi v prihodnje
prizadevali iskati možnosti za skupne napotitve oziroma integriranje kontingentov v SVNKON ter za zagotavljanje skupnega prispevka v odzivne
sile. Prizadevanja bodo usmerjena tudi v krepitev civilne komponente v MOM. V zvezi s tem bo v tem letu zaključen proces proces možnosti za
oblikovanje skupine (evidence) usposobljenih svetovalcev, mentorjev in inštruktorjev, ki bi bila sestavljena iz vojaških in civilnih oseb ter bi bila
namenjena za delovanje v svetovalnih misijah Nata in EU. Poseben poudarek bo dan sodelovanja v medresorskem Centru za izobraževanje in
usposabljanje za sodelovanje v MOM (POTC) na Jablah, in sicer zlasti s področja integracije vidika spola v vse segmente MOM, vojnega in
humanitarnega prava, zaščite naravne in kulturne dediščine, zaščite ranljivih skupin prebivalstva na območjih MOM ter usposobljenosti za varno
delovanje v nevarnih okoljih.
Z rednim potekom procesa obrambnega planiranja se bodo zagotavljali povezanost in usklajenost delovanja vseh področij obrambnega planiranja
pri doseganju skupnih ciljev ter skladnost z Natovim procesom obrambnega planiranja in procesa obrambnega planiranja v EU.
V okviru prevzemanja pravičnega deleža bremena RS v Natu, bo MO v letu 2022 nadaljevalo s sodelovanjem v zavezniških aktivnostih. Okrepili
bomo napore za izpolnjevanje valižanskih zavez, v prvi vrsti dviga obrambnih izdatkov. Tako bomo z zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije
v Slovenski vojski, ki bo zagotovil 780 milijonov evrov v naslednjih šestih letih, po naši oceni 1,5% BDP dosegli že pred letom 2024, 2% BDP pa
kmalu zatem. Pomemben element delitve bremen bo tudi prispevanje v Natovo pobudo pripravljenosti (NRI). Pričakujemo intenzivnejše zavezniško
delo in posledično dodatne zahteve do zaveznic na področju naslavljanja novih varnostnih izzivov, kot so hibridne grožnje, nove tehnologije,
kibernetska obramba ter grožnje iz vesolja.
V okviru nemškega koncepta vodilnih držav (FNC) bomo postopno razširili sodelovanje v dodatnih zmogljivostnih grozdih in v naslednji fazi
prispevali v večnacionalne formacije okoli nemških jedrnih enot, ki bodo skozi skupna usposabljanja in vaje pripravljene na delovanje v okviru Nata
in EU. Prav tako bomo sodelovali v italijanski FNC skupini.
V okviru EU se bo nadaljevalo z uresničevanjem SVOP pobud, še zlasti na področju strateškega kompasa. Evropski obrambni sklad (EDF), ki ga je
vzpostavila Evropska komisija z namenom izboljšanja konkurenčnosti evropske obrambne industrije bo podpiral nacionalne naložbe v obrambne
raziskave, razvoj prototipov ter nakupe obrambne tehnologije in opreme, kar bo velik izziv za MO, da izkoristi možnosti za sodelovanje na razpisih
Evropske komisije. MO bo nadaljevala aktivnosti s področja SVOP, še zlasti na področju implementacije zavez v okviru PESCO, spodbujala nadaljnjo
sodelovanje EU – NATO, podpirala delo in sodelovala v okviru Evropske obrambne agencije, podpirala sinergije med različnimi pobudami ter
prispevala k nadaljnjemu razvoju SVOP kot aktivna in odgovorna članica EU.
Krizno upravljanje na obrambnem področju in obrambno načrtovanje
Civilna obramba bo izvajala podporo SV in zavezniškim silam, zagotavljala pogoje za neprekinjeno delovanje oblasti in delovanje celotnega
obrambnega sistema ter s civilnimi zmogljivostmi ter s pripravami in izvajanjem ukrepov prispevala h krepitvi civilne pripravljenosti ter odpornosti
države in družbe. Rešitve za učinkovito izvajanje nalog civilne obrambe in delovanje obrambnega sistema bodo oblikovane v procesu obrambnega
načrtovanja v državi in z izdelavo obrambnih načrtov pri vseh nosilcih. Zagotovljene bodo civilne zmogljivosti za podporo države gostiteljice
(HNS), zaščito in odpornost kritične infrastrukture, strateško komuniciranje, informacijsko-komunikacijsko podporo, delovanje civilnih
funkcionalnih strokovnjakov, geoprostorsko in kartografsko podporo, izvajanje obrambnih dolžnosti pa tudi za materialno in zdravstveno oskrbo ter
izvajanje drugih nalog civilne obrambe.
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Izvajali se bodo EU projekti Sklada za notranjo varnost (ISF), med katerimi najprej nadaljevanje posodobitve kartografskih podlag v merilu 1: 25 000
za območja, ki niso bila pokrita s projektom POSKART (IP.SO6.6.3-01). Ostali projekti bodo opredeljeni po sprejetju ključnih aktov izvajanja sklada
ISF (Nacionalni program ISF za obdobje 2021-2027 in Akcijski načrt izvajanja sklada ISF.
Izvajale se bodo aktivnosti izpolnjevanja Natovih meril za ocenjevanje civilne pripravljenosti ter krepitev odpornosti pred hibridnimi grožnjami. Pri
tem bo ključna vloga MO (Direktorata za obrambne zadeve) za koordinacijo nalog na področju obrambe.
Na področju soočanja s hibridnimi grožnjami, ki bo komplementarno z aktivnostmi v EU in Natu, bo do določitve osrednjega nacionalnega organa za
medresorsko koordinacijo in spremljanje hibridnih groženj koordinacijo izvajalo MO v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. Pri tem bo
ključno komplementarno sodelovanje tudi z evropskim Centrom odličnosti za zoperstavljanje hibridnim grožnjam iz Helsinkov (Hybrid CoE).
Ukrepi kriznega odzivanja, kot del ukrepov za pripravljenost države, bodo ustrezno dopolnjevani, posodobljeni in preverjeni na nacionalnih in vajah
kriznega upravljanja EU in/ali Nata.
Na področju HNS se bo izvajala podpora zavezniškim silam in organizacijam, ki se nahajajo ali gibljejo preko ozemlja Slovenije tudi s pomočjo
aplikativne rešitve. Na področju vojaške mobilnosti se bodo izvajale medresorske nacionalne aktivnosti v smeri prilagoditve in vključitve slovenske
prometne infrastrukture v mrežo infrastrukture za vojaško mobilnost. In sodelovanje pri dogovorih za poenostavitev postopkov prehodov meja v
Evropi. Vojaška mobilnost bo skladna z rešitvami v EU in Natu, pri čemer se bo prizadevalo za njuno sinhronost in komplementarno.
Na področju kartografije za potrebe obrambe ter zaščite in reševanja se bo nadaljevalo z razvojem, izdelavo, vzdrževanjem in zagotavljanjem
vojaškega kartografskega gradiva, skladnega z geoprostorsko politiko in standardi zveze Nato. Pri tem bodo upoštevane prioritete uporabnikov
navedenega gradiva. Nadaljevalo se bo z aktivnim sodelovanjem na geoprostorskem področju z Natom, državami Nata in PzM.
Na področju delovanja civilnih funkcionalnih strokovnjakov se bo nadaljevalo sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanje v
MNCG (Multinational CIMIC Group, Motta di Livenza, Italija) in tudi v večnacionalnih pobudah (v okrepljenem paketu ukrepov NATO-Gruzija
(SNGP) ter pri izvajanju drugih obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju. Obseg
sodelovanja civilnih funkcionalnih strokovnjakov se bo v posameznih MOM ob upoštevanju zmožnosti, potreb in dodatnih ambicij RS na osnovi
strokovnih analiz in ocen prilagajal spremenjenim varnostnim in drugim relevantnim okoliščinam ter operativni in razvojni dinamiki posameznih
MOM. S ciljem zagotovitve celovite koordinacije sodelovanja v MOM pa bodo prizadevanja na področju civilnih zmogljivosti usmerjena tudi k
pridobitvi civilnih mest na strateški ravni v poveljniški strukturi Nata. Nadaljevalo se bo tudi z implementacijo ciljev zmogljivosti Nata na področju
stabilizacije in obnove. V skladu z dogovori med resorji bo Direktorat za obrambne zadeve prispeval sredstva za delovanje CEP/CEC.
Komunikacijsko informacijski sistem MO
V letu 2022 bodo ključne naloge na področju informatike in komunikacij povezane z zagotavljanjem operativnega delovanja ter visoke
razpoložljivosti in varnosti KIS MO. Obsegale bodo varnostno utrjevanje podsistemov KIS MO, prenovo informacijske infrastrukture s poudarkom
na zamenjavi osrednjega diskovnega sistema, prenovo komunikacijske infrastrukture, tehnološko prenovo in funkcionalno nadgradnjo
informacijskih rešitev, nadgradnjo brezprekinitvenega delovanja podsistemov KIS MO (s poudarkom na podsistemu MO INTRANET),
povezovanje podsistemov različnih varnostnih domen ter krepitev ozaveščenosti o kibernetskih grožnjah in izvedbo vaje Cyber Coalition 2022.
Obveščevalno varnostno področje
Na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju dela bodo v letu 2022 prioritete na naslednjih področjih: kadrovska krepitev službe
z namenom učinkovitega izvajanja zakonsko opredeljenih nalog, usposabljanje in izpopolnjevanje, s poudarkom na ozkih strokovnih področjih dela,
organiziranje službe v skladu s spremembami v strateškem varnostnem okolju, proučitev možnosti integracije delovnih procesov s SV z namenom
preprečevanja podvajanja izvajanja nalog in zagotovitve učinkovite obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne podpore odločevalcem,
nadgradnja informacijsko komunikacijske infrastrukture, nadgradnja preventivnve in operativne tehnike za učinkovito izvajanje operativnih nalog,
razširitev in okrepitev bilateralnega sodelovanja z državami, s katerimi nas povezujejo enaki interesi in novo prevzete obveznosti. V letu 2022
nadaljujemo s postopki za uresničitev cilja vzpostavitve zmogljivosti kibernetske obrambe v sodelovanju z vsemi notranje organizacijskimi enotami
MO, ki kakorkoli prispevajo kadrovske in tehnične resurse.
Notranja revizija
Notranjerevizijska služba bo v letu 2022 izvajala notranje revidiranje in svetovalne posle ter pri tem pa s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem
in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja ministrstva zagotavljala pomoč vodstvu ministrstva
organizacijskim enotam ter organom v sestavi ministrstva, da bi učinkovito in uspešno opravljali svoje naloge. Za leto 2022 načrtujemo izvedbo do 7
rednih revizij, in 3 svetovalne posle
Notranja revizija bo s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljšanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in
upravljanja ministrstva ter dajanjem nepristranskih in neodvisnih zagotovil ministru glede sprejemljive ravni ureditve poslovanja s poudarkom na
upravljanju tveganj ter notranjih kontrolah in dajanjem priporočil, pomagala uresničevati cilje ministrstva.
Naloga notranje revizije bo dajanje nepristranskih in neodvisnih zagotovil ministru glede sprejemljive ravni ureditve poslovanja s poudarkom na
upravljanju tveganj ter notranjih kontrolah na ministrstvu. Pri izvajanju storitev dajanja zagotovil se bo notranji revizor z uporabo različnih
revizijskih načinov metod in tehnik prepričal, ali so v poslovnem procesu, ki je predmet revidiranja, vzpostavljene vse potrebne notranje kontrole s
katerimi ministrstvo obvladuje ključna tveganja katerim je izpostavljeno pri svojem poslovanju ter prispevala h krepitvi in zaščiti vrednosti
ministrstva ter s tem pomagala pri doseganju zastavljenih ciljev in izpolnjevanju zakonsko določenih nalog in poslanstva ministrstva.
Notranje revizija bo podala priporočila za izboljšanje poslovanja na revidiranih področjih. Vodja notranje revizije bo uresničevanje priporočil
spremljala do končne izvedbe in pridobila ustrezne zagotovila, da so naloženi ukrepi ustrezno izvršeni oz. da bo predstojnik ministrstva v
nasprotnem primeru sprejel tveganje zaradi neuresničitve priporočil.
Preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov
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V letu 2022 se bodo izvajale preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov doma in v tujini ter izvajanje ukrepov z namenom
preprečitve ponovitve dogodka (STANAG 3531). Sodelovanje bo potekalo z nacionalnimi inštituti ter domačimi in tujimi ustanovami za potrebe
strokovnih ekspertiz, pri preiskovalnih postopkih izrednih letalskih dogodkov. Pri izmenjavi izsledkov preiskav bomo sodelovali v mednarodnih
organizacijah na področju varnosti letenja in preiskav letalskih nesreč (AFFSC(E) in ISASI) z namenom preprečiti oziroma zmanjšati tovrstne
dogodke v bodoče. Organizirali bomo vajo kriznega odzivanja in »Zlomljeno krilo 22«, prav tako bomo aktivno sodelovali na ostalih vajah kriznega
odzivanja. Potekalo bo usposabljanje preiskovalcev ter strokovnih sodelavcev na področju preiskav letalskih nesreč in incidentov doma in v tujini,
skladno s predpisi, ki urejajo področje usposobljenosti preiskovalcev letalskih nesreč. Pilot helikopterja, se bo skladno z zakonskimi zahtevami
udeležil usposabljanja na simulatorju. Izveden bo dokup kolektivne zaščitne opreme letalskega preiskovalnega organa MO, prav tako se nadaljuje
postopek dokupa oziroma nadgradnja specialne opreme, namenjene izvedbi preiskav.
Opremljanje ter standardizacija in kodifikacija
Pripravljali bomo investicijsko dokumentacijo in izvajali projekte opremljanja za nakup opreme, ki je potrebna za izgradnjo Ciljev zmogljivosti v
okviru zavezništva. Izvajali se bodo projekti, ki so predvideni v dolgoročnih oziroma srednjeročnih planskih dokumentih Ministrstva za obrambo in
za katere ima Ministrstvo za obrambo zagotovljene finančne vire. Investicijska dokumentacija se bo pripravljala za projekte, ki so predvideni v
dolgoročnih oziroma srednjeročnih planskih dokumentih Ministrstva za obrambo. V največji možni meri, upoštevajoč predmet naročila, se bodo
izvajali postopki javnih naročil za nakup oborožitve in vojaške opreme ter druge opreme na način, da bodo z najugodnejšimi ponudniki podpisani
okvirni sporazumi za 3- do 5-letno obdobje ter s tem zagotovljena zanesljivost oskrbe, posledično pa tudi gospodarno upravljanje (minimalne zaloge,
tipizacija opreme, zmanjšanje stroškov vzdrževanja) s finančnimi sredstvi.
Na področju obrambne standardizacije bo poudarek na zmanjšanju zamud pri nacionalnih potrditvah Natovih standardov, obravnavi in uveljavitvi
ključnih standardov Nata, ki podpirajo uvedbo ključnih zmogljivosti Zavezništva ter sprejemu in uveljavitvi standardov, ki podpirajo cilje
zmogljivosti Nata in EU. Izvajanje sprejetih SVS se bo preverjalo na nacionalnih in mednarodnih vajah.

1911-11-0003 - Notranja revizija
Opis ukrepa
Izboljšanje poslovanja MO preko rednega in učinkovitega revidiranja in svetovanja.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izboljšanje poslovanja MO preko rednega in učinkovitega revidiranja in svetovanja.

Neposredni učinki
C0363 - Revidirano poslovanje MO
Prispeva k rezultatu: C2081 - Izvajati stalen in učinkovit nadzor nad delovanjem MO.
Redno in učinkovito revidiranje in svetovanje z namenom, da se izboljša poslovanje MO z organi v sestavi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08119 Število izvedenih notranjih revizij.

I08120 Delež sprejetih in realiziranih priporočil NRS s strani organov v sestavi in notranjih
organizacijskih enot MO.

I08130 Stopnja ustreznosti notranjega nadzora javnih financ.

VIR ME

IZH.
LETO

število 2014

%

2014

ocena 2014
1-5

IZH.
Cil.
Dos.
LETO
VREDNOST
VREDNOST VREDNOST
2,00

100,00

3,00

2015 5,00

0,00

2016 7,00

5,00

2017 9,00

8,00

2018 8,00

6,00

2019 7,00

7,00

2020 6,00

0,00

2021 7,00

0,00

2022 7,00

0,00

2015 100,00

0,00

2016 80,00

70,00

2017 85,00

90,00

2018 90,00

90,00

2019 90,00

91,50

2020 90,00

0,00

2021 90,00

0,00

2022 90,00

0,00

2015 3,00

0,00

2016 3,00

3,00

2017 3,00

4,00

2018 3,00

3,00

2019 3,00

3,00

2020 3,00

0,00

2021 3,00

0,00

2022 3,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08119 - Število izvedenih notranjih revizij.
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V letu 2020 bo poleg šestih načrtovanih rednih revizij po navodilu vodstva narejena tudi 1 izredna revizija.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Namen notranjega revidiranja je pomoč vodstvu ministrstva, organizacijskim enotam ter organom v sestavi ministrstva, da bi
učinkovito in uspešno opravljali svoje naloge. Notranja revizija presoja in poroča vodstvu ministrstva o (1) zakonitosti delovanja
Število izvedenih (skladnosti z zakoni in drugimi zunanjimi predpisi), (2) organizacijski disciplini (skladnosti z organizacijskimi navodili in nalogi
I08119
notranjih revizij. poslovodstva), (3) učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja (skladnost s standardi učinkovitega in gospodarnega delovanja) ter
varovanju premoženja in interesov ministrstva pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi goljufij, nepravilnosti in korupcije,
(4) učinkovitosti in uspešnosti notranjega kontrolnega sistema in (5) resničnosti in poštenosti računovodskih in drugih poročil.
Delež sprejetih in
realiziranih
priporočil NRS s
strani organov v
I08120
sestavi in
notranjih
organizacijskih
enot MO.

Spremljanje in poročanje o sprejetih in realiziranih priporočilih in ukrepih za odpravo napak in pomanjkljivosti v poslovanju ter
izboljšanje upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol. Notranjerevizijska služba vzpostavi in vzdržuje sistem spremljanja
izvajanja ukrepov, ki jih je na podlagi izdanega revizijskega poročila naložil predstojnik ministrstva. Izvajanje priporočil spremlja do
končne izvedbe in pridobi ustrezna zagotovila, da so naloženi ukrepi ustrezno izvršeni oz. da je predstojnik ministrstva v nasprotnem
primeru sprejel tveganje zaradi neizpolnitve priporočil.

Stopnja
ustreznosti
I08130 notranjega
nadzora javnih
financ.

Vodja notranje revizije mora redno poročati predstojniku ministrstva o pomembni izpostavljenosti tveganjem in drugih zadevah
kontroliranja (opis ustreznosti kontrolnega okolja, upravljanja ter obvladovanja tveganj, notranjih kontrol, področja informiranja in
komuniciranja ter nadzornih dejavnosti v ministrstvu), vključno s tveganji prevar. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA (zelo dobro)
– Tveganje je zelo majhno oz. zanemarljivo. (4) VISOKA STOPNJA (dobro) – Tveganje je majhno. (3) ZADOVOLJIVA (primerno) –
Tveganje je srednje.(2) NIZKA STOPNJA (slabo) – Tveganje je veliko. (1) ZELO NIZKA STOPNJA (nezadovoljivo) – Tveganje je
zelo veliko.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

ZRev-2

Zakon o revidiranju (ZRev-2)

1911-11-0006 - Obveščevalne, protiobveščevalne, varnostne naloge
Opis ukrepa
Izvajanje obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog skladno z 32. - 34. členi Zakona o obrambi.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izvajanje obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog skladno z 32. - 34. členi Zakona o obrambi.

Neposredni učinki
C0366 - Zagotovitev učinkovite obveščevalno-varnostne podpore Slovenski vojski doma in v tujini.
Prispeva k rezultatu: C6679 - Povečana je pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.
S kvalitetnim in stalnim izvajanjem obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog zagotavliti ustrezno obveščevalno-varnostno podporo
obrambnemu sistemu in sistemu nacionalne varnosti. Zagotoviti ustrezno neposredno in posredno obveščevalno-varnostno podporo SV na
mednarodnih operacijah in misijah. Aktivno in kompatibilno delovanje na obveščevalno-varnostnem področju v okviru zveze Nato in EU. Aktivno
sodelovanje s partnerskimi obveščevalno-varnostnimi službami s ciljem ostati verodostojen partner.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08050 Stopnja varovanja tajnih podatkov s strani zaposlenih.

I08075 Stopnja izvedene vsebinske integracije na obveščevalnem, protiobveščevalnem in
varnostnem področju.

VIR ME
ocena
1-5

ocena
1-5

IZH.
LETO

IZH.
Cil.
Dos.
LETO
VREDNOST
VREDNOST VREDNOST

2014

3,00

2014

2,00

2015 4,00

0,00

2016 4,00

4,00

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 4,00

4,00

2020 4,00

0,00

2021 4,00

0,00

2022 4,00

0,00

2015 2,00

0,00

2016 4,00

2,00

2017 3,00

2,00

2018 3,00

2,00

2019 4,00

2,00

2020 4,00

0,00
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I08093 Stopnja zaznanih varnostnih incidentov.

ocena
1-5

2014

3,00

2021 4,00

0,00

2022 4,00

0,00

2015 4,00

0,00

2016 4,00

4,00

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 4,00

4,00

2020 4,00

0,00

2021 4,00

0,00

2022 4,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Stopnja varovanja
I08050 tajnih podatkov s
strani zaposlenih.

Ocena stopnje varovanja tajnih podatkov s strani zaposlenih se izdela na podlagi izvedenih usposabljanj s področja varovanja tajnih
podatkov, zaznanih varnostnih incidentov na področju varovanja tajnih podatkov ter ugotovitev iz opravljenih notranjih nadzorov
na področju varovanja tajnih podatkov v MO. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od želenega stanja, (4)
VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od želenega stanja, (3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji, (2) NIZKA
STOPNJA – večja odstopanja od želenega stanja, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je izvajanje
osnovnih nalog.

Stopnja izvedene
vsebinske
integracije na
I08075 obveščevalnem,
protiobveščevalnem
in varnostnem
področju.

Stopnja izvajanja procesov vzpostavljanja integriranega obveščevalno-varnostnega sistema na podlagi Odredbe o integraciji
posameznih procesov obveščevalno-varnostnega sistema MO. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od
želenega stanja, (4) VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od želenega stanja, (3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji,
(2) NIZKA STOPNJA – večja odstopanja od želenega stanja, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je
izvajanje osnovnih nalog.

Stopnja zaznanih
I08093 varnostnih
incidentov.

Zaznava in identificiranje dogodkov in pojavov, ki ogrožajo varnost oseb, delovnih mest, objektov in okolišev MO in SV. Izvajanje
vseh postopkov ter ukrepov varovanja z namenom zagotavljanja učinkovitega sistema varovanja tajnih podatkov v MO. Stopnje: (5)
ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od želenega stanja, (4) VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od želenega stanja,
(3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji, (2) NIZKA STOPNJA – večja odstopanja od želenega stanja, (1) ZELO NIZKA
STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je izvajanje osnovnih nalog.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1911-11-0009 - Krizno upravljanje
Opis ukrepa
S kriznim upravljanjem na državni ravni in enotnim sistemskim usmerjanjem bo v večji meri zagotovljena nacionalna varnost in zagotovljeno
ustreznejše odzivanje na možne grožnje in različne vire ogrožanja.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
S kriznim upravljanjem na državni ravni in enotnim sistemskim usmerjanjem bo v večji meri zagotovljena nacionalna varnost in zagotovljeno
ustreznejše odzivanje na možne grožnje in različne vire ogrožanja.

Neposredni učinki
C0369 - Uveljavitev sprememb v kriznem upravljanju ter učinkovito odzivanje na različne vire ogrožanja.
Prispeva k rezultatu: C2084 - Vpeljan je celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na državni ravni.
Z ustrezno oblikovanim kriznim upravljanjem in enotnim sistemskim usmerjanjem bo delovanje in vodenje sistema nacionalne varnosti v večji meri
prilagojeno razmeram v mednarodnem okolju ter zagotovljeno ustreznejše odzivanje na morebitne grožnje in tveganja. Na nacionalni ravni
nadaljevati z uveljavljanjem postopkov za učinkovito odzivanje na različne vire tveganj in ogrožanja nacionalne varnosti. Ob tem bodo upoštevana
tudi načela, mehanizmi in rešitve na področju kriznega upravljanja v EU in Natu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08024 Število celovitih vaj skladno z letnim načrtom VRS

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

število 2014

3,00

2015 4,00

0,00

2016 4,00

4,00

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 3,00

3,00

2020 3,00

0,00

2021 3,00

0,00
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I08025 Število izvedenih posodobitev/obnove kartografskega gradiva

število 2014

7,00

2022 4,00

0,00

2015 9,00

0,00

2016 8,00

6,00

2017 10,00

10,00

2018 8,00

32,00

2019 8,00

25,00

2020 30,00

0,00

2021 33,00

0,00

2022 10,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08024 - Število celovitih vaj skladno z letnim načrtom VRS
V Načrtu vaj v letu 2020 je bila predvidena izvedba petih celovitih vaj , izvedle se bodo tri (EU IR20, NATO CC20 in NATO AS20).

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Cilj priprave in izvedbe celovitih vaj je preverjanje postopkov in odziva državnih organov in gospodarskih družb, zavodov in drugih
Število celovitih vaj
organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo, v različnih vrstah kriz v mednarodnem okolju ter odzivanje na
I08024 skladno z letnim
grožnje in tveganja nacionalni varnosti RS. Ob tem se preverja uveljavitev načel kriznega upravljanja primerljivih Natu in EU. S
načrtom VRS
kazalnikom preverjamo realizacijo izvedbe celovitih vaj skladno z letnim načrtom VRS.

I08025

Število izvedenih
posodobitev/obnove
kartografskega
gradiva

Kazalnik predstavlja ciljno število novo izdelanih (posodobljenih/obnovljenih) kart za potrebe obrambe v enem letu, ki se po izdelavi
običajno natisnejo v nakladi od 500 do1000 izvodov. To so sistemske vojaške topografske karte RS merila 1 : 50.000 (VTK50) in 1 :
25.000 (VTK25), Vojaška pregledna karta RS 1 : 250.000, Vojaška letalska navigacijska karta RS 1 : 250.000, vojaške topografske
planinske karte ter druge specialne karte vadišč SV.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1911-11-0011 - Vodenje in komuniciranje MO
Opis ukrepa
Izvajanje nalog na področju organizacijsko, pravno-sistemskega, svetovalnega in administrativnega dela, obveščanje javnosti, izobraževanje
delavcev, funkcionalno usposabljanje in tiskanje revije SV.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izvajanje nalog na področju organizacijsko, pravno-sistemskega, svetovalnega in administrativnega dela, obveščanje javnosti, izobraževanje
delavcev, funkcionalno usposabljanje in tiskanje revije SV.

Neposredni učinki
C0371 - Učinkovito vodenje in koordiniranje delovanja MO
Prispeva k rezultatu: C6679 - Povečana je pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.
Zagotavljati optimalno delovanje in nadaljnji razvoj obrambnega sistema ter sistema VNDN. Zagotavljanje javnosti dela ministrstva in organov v
sestavi, krepitev ugleda MO v javnosti, komunikacijska podpora mednarodnim aktivnostim ministrstva ter mednarodnim operacijam in misijam,
izdajanje revije Slovenska vojska, priprava predstavitvenih, učnih ter drugih filmskih in dokumentarnih zapisov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05507 Realizacija normativnega programa dela Vlade RS s področja obrambe in
zaščite.

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
VREDNOST

2010

100,00

2011

80,00

Cil.
VREDNOST

2012 100,00

100,00

2013 10,00

100,00

2014 12,00

100,00

2015 65,00

100,00

2016 75,00

85,00

2017 85,00

100,00

2018 80,00

100,00

2019 50,00

100,00

2020 0,00

100,00

2021 0,00

100,00

2022 0,00

100,00

Stran 9 od 62

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Realizacija
normativnega
programa dela
I05507 Vlade RS s
področja
obrambe in
zaščite.

OPIS
Normativni program dela Vlade RS predstavlja seznam predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predloži Državnemu zboru v
obravnavo. V programu so določeni postopki, roki za obravnavo na vladi in za obravnavo in sprejem v Državnem zboru. Normativni
program dela Vlade RS s področja obrambe in zaščite vključuje ključne zakone in druge akte, ki jih MO predlaga za sprejem na ravni
Vlade RS ali Državnega zbora, z namenom izboljšanja razvoja in delovanja MO. S kazalnikom merimo stopnjo uresničevanja načrtovanih
sprememb zakonov in drugih aktov s področja obrambe in zaščite.

C6692 - Izboljšanje varnosti letenja z izvajanjem preiskav letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov.
Prispeva k rezultatu: C2081 - Izvajati stalen in učinkovit nadzor nad delovanjem MO.
Z učinkovitim preiskovanjem letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov SV, ne glede na državo dogodka ter tujih vojaških zrakoplovov na
ozemlju RS, na podlagi ugotovitev preiskav z objavo varnostnih priporočil in strokovnim svetovanjem MO za zagotavljanje letalske varnosti,
prispevati k zmanjšanju oziroma preprečitvi ponovitve letalskih ID iz podobnih vzrokov. V primeru letalske nesreče vojaških zrakoplovov prispeva k
omilitvi njenih posledic.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08035 Število izvršenih preiskav letalskih nesreč in incidentov vojaških
zrakoplovov.

I08036 Delež pravočasno izvedenih varnostnih priporočil SPLNI.

IZH.
LETO

število 2014

%

2014

IZH.
VREDNOST

LETO

4,00

2015 4,00

0,00

2016 4,00

5,00

2017 3,00

2,00

2018 3,00

4,00

2019 4,00

4,00

2020 4,00

0,00

2021 4,00

0,00

2022 3,00

0,00

2015 90,00

0,00

2016 95,00

52,00

2017 90,00

64,00

2018 70,00

57,00

2019 75,00

41,00

2020 75,00

0,00

2021 80,00

0,00

2022 80,00

0,00

88,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08035 - Število izvršenih preiskav letalskih nesreč in
incidentov vojaških zrakoplovov.
Odhod vš. preiskovalca v pokoj.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število izvršenih preiskav
letalskih nesreč in
I08035
S kazalnikom merimo število uvedenih preiskav ter število izvedenih preiskav nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov (VZ).
incidentov vojaških
zrakoplovov.
Delež pravočasno
I08036 izvedenih varnostnih
priporočil SPLNI.

Na podlagi preiskav izrednih letalskih dogodkov so podana varnostna priporočila - ukrepi iz področja letenja vojaških
zrakoplovov. Pravočasna in strokovna realizacija priporočil pomeni večjo varnost letanja VZ, zmanjšanje možnosti ponovitve
istovrstnega dogodka ter s tem preprečitev hudih posledic za MO, tj. izguba človeških življenj in/ali večja materialna škoda.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDDO

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)

ZDIJZ-UPB2

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1911-11-0019 - Zagotavljanje kadra za vojaško obrambo
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Opis ukrepa
Pridobiti kader za zaposlitev v SV, pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi SV, prostovoljno služenje vojaškega roka in
štipendiranje. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač
v javnem sktorju.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Pridobiti kader za zaposlitev v SV, pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi SV, prostovoljno služenje vojaškega roka in
štipendiranje. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač
v javnem sktorju.

Neposredni učinki
C5543 - Zagotavljanje kadra za potrebe delovanja Slovenske vojske in vojaško obrambo.
Prispeva k rezultatu: C6686 - Zagotovljeno je pridobivanje zadostnega števila novih kadrov SV ter pravočasne prerazporeditve vojakov po 45 letu
starosti na ustrezna delovna mesta.
Na podlagi projekcije zaposlovanja vojakov in kandidatov za častnike SV bomo zasledovali Kadrovski načrt SV, ki opredeljuje obseg poklicnih
pripadnikov SV, obseg pripadnikov, ki opravljajo pogodbeno vojaško službo v rezervni sestavi SV, ter obseg kandidatov za opravljanje
prostovoljnega služenja vojaškega roka in sklenitev pogodbe s štipendisti za poklicno opravljanje službe v SV.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08042 Število izvedenih promocijskih aktivnosti (seznanitve z dolžnostmi in pravicami
in ostali dogodki).

I08043 Povprečni čas procesa zaposlitve novih pripadnikov SV.

I08044 Število MIDS.

I08045 Število izvedenih dogodkov v okviru MIDS.

VIR ME

IZH.
LETO

število 2014

dni

2014

število 2014

število 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

279,00

2015 200,00

0,00

2016 120,00

276,00

2017 250,00

279,00

2018 200,00

358,00

2019 250,00

372,00

2020 150,00

0,00

2021 300,00

0,00

2022 300,00

0,00

2015 100,00

0,00

2016 80,00

97,60

2017 70,00

108,00

2018 70,00

114,00

2019 70,00

113,00

2020 105,00

0,00

2021 7,00

0,00

2022 7,00

0,00

2015 2,00

0,00

2016 3,00

3,00

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 4,00

5,00

2020 5,00

0,00

2021 5,00

0,00

2022 5,00

0,00

2015 100,00

0,00

2016 150,00

115,00

2017 180,00

145,00

2018 180,00

135,00

2019 200,00

138,00

2020 80,00

0,00

2021 200,00

0,00

2022 200,00

0,00

156,00

2,00

113,00

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08042 - Število izvedenih promocijskih aktivnosti (seznanitve z
dolžnostmi in pravicami in ostali dogodki).
zaradi Covid-19 je število dogodkov v letu 2020 manjše.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08043 - Povprečni čas procesa zaposlitve novih pripadnikov
SV.
V skladu z usmeritvami projektne skupine »Do zaposlitve v Slovenski vojski v sedmih dneh". Podatek za leto 2020 je povprečje števila dni za
zaposlene v letu 2020.
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Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08045 - Število izvedenih dogodkov v okviru MIDS.
zaradi Covid-19 je število dogodkov v letu 2020 manjše

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število izvedenih
promocijskih
aktivnosti (seznanitve
I08042
z dolžnostmi in
pravicami in ostali
dogodki).

Skladno z določili Zakona o vojaški dolžnosti se izvaja seznanitev vojaških obveznikov z dolžnostmi in pravicami vojaškega
obveznika v koledarskem letu, v katerem dopolnijo 18 let. Ob seznanitvi se vojaške obveznike seznanja tudi z možnostmi
zaposlitve v SV, prostovoljnem služenju vojaške roka, pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi in štipendiranju za
potrebe SV. O omenjenih možnosti se kandidate seznanja tudi ob drugih dogodkih (šole, sejmi, prireditve …), kjer je ciljna
populacija v starosti od 18 do 25 let.

Povprečni čas procesa Za vsakega kandidata, ki vloži vlogo za zaposlitev, se izvede preverjanje podatkov (šolska izobrazba, kaznovanost), o ustreznosti
I08043 zaposlitve novih
kandidata se pridobi podatke s strani OVS, izvede se preverjanje gibalnih sposobnosti in opravi zdravniške in druge preglede glede
pripadnikov SV.
zdravstvene sposobnosti kandidata. V primeru izpolnjevanja vseh pogojev se sklene pogodba o zaposlitvi v SV.

I08044 Število MIDS.

Skrb za nekdanje pripadnike je vezana na sistem celostne skrbi za aktivne pripadnike SV. Za izvajanje te dejavnosti potrebujemo
prostor, kjer je možna izmenjava akumuliranega znanja, ki bi nam za vedno odšlo iz sistema. Prav tako je ta dejavnost pomembna
pri promociji službe v SV, kjer je skrb za zaposlene in nekdanje pripadnike dodaten element za odločitev za zaposlitev v vojski. V
ta namen se ustanavlja Medgeneracijska informativna družabna središča (MIDS).

Število izvedenih
I08045 dogodkov v okviru
MIDS.

Medgeneracijska informativna družabna središča (MIDS).na podlagi svojega letnega načrta izvajajo aktivnosti za kakovostno
staranje (delavnice, predavanja, pohodi, srečanja, družabne igre, izobraževanja ipd.). S kazalnikom merimo število dogodkov, ki so
bila v posameznem letu izvedena v okviru MIDS.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

ZSSloV

Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

ZVojD-UPB1

Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVojD-UPB1)

1911-16-0001 - Raziskave v podporo obrambi in zaščiti
Opis ukrepa
Raziskave in razvoj na področju širšega sistema obrambe ter varnosti in zaščite, ki vključuje tako vojaški del kot tudi sistem zaščite in reševanja, se
bodo smiselno vključevale v prioritetna znanstvena področja, ki sta jih identificirali Organizacija za znanost in tehnologijo v okviru zveze Nato in
Evropska obrambna agencija v okviru Unije. Znotraj navedenega okvirja bomo z izvajanjem raziskovalno razvojne dejavnosti v Ministrstvu za
obrambo spodbujali razvoj in znanstveno odličnost, ki bo dolgoročno prispevala k večanju zmogljivosti Slovenske vojske in sistema zaščite in
reševanja na področjih, ki so za Republiko Slovenijo pomembna v širšem družbenem okviru, ter za katera ocenjujemo, da imamo ali lahko razvijemo
potencial in bodo hkrati prispevala h gospodarski rasti z vključevanjem raziskovalnih inštitucij in podjetij.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Raziskave in razvoj na področju širšega sistema obrambe ter varnosti in zaščite, ki vključuje tako vojaški del kot tudi sistem zaščite in reševanja, se
bodo smiselno vključevale v prioritetna znanstvena področja, ki sta jih identificirali Organizacija za znanost in tehnologijo v okviru zveze Nato in
Evropska obrambna agencija v okviru Unije. Znotraj navedenega okvirja bomo z izvajanjem raziskovalno razvojne dejavnosti v Ministrstvu za
obrambo spodbujali razvoj in znanstveno odličnost, ki bo dolgoročno prispevala k večanju zmogljivosti Slovenske vojske in sistema zaščite in
reševanja na področjih, ki so za Republiko Slovenijo pomembna v širšem družbenem okviru, ter za katera ocenjujemo, da imamo ali lahko razvijemo
potencial in bodo hkrati prispevala h gospodarski rasti z vključevanjem raziskovalnih inštitucij in podjetij.

Neposredni učinki
C6834 - Izvajanje raziskovalnih projektov v podporo razvoja prioritetnih zmogljivosti.
Prispeva k rezultatu: C6679 - Povečana je pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08475

Število raziskovalnih projektov

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2015

0,00

2015

4,00

0,00

2016

14,00

11,00

2017

19,00

6,00

2018

9,00

8,00

2019

14,00

14,00

2020

15,00

0,00

2021

15,00

0,00

2022

15,00

0,00
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZObr

Zakon o obrambi (ZObr)

1911-18-0005 - Skupna kadrovska, finančna in druga podpora
Opis ukrepa
Zagotavljanje učinkovite podporne funkcije kadrovskih virov in pravne podpore, izvajanje predpisanih finančnih in računovodskih nalog.
Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju. Skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19,
36/2020, 49/2020, 61/2020) se vse nastale izdatke za financiranje omilitve epidemije v proračunu države preknjiži na novo odprto postavko zaradi
spremljanja jasnega in transparentnega evidentiranja financiranja stroškov za odziv na COVID-19. Na ukrepu se evidentira stroške za nakup
potrošnih sredstev, drobnega inventarja in za opravljene storitve, povezane z epidemijo COVID-19, kot so: zaščitne maske, dezinfekcijska sredstva,
posode in pribor za varno shranjevanje in transport prehrambnih artiklov za potrebe štaba CZ, klicnega centra MJU in NCKU-ja ter stroški povezani
z dodatnim čiščenjem in razkuževanjem poslovnih prostorov. Evidentirani so tudi obratovalni stroški namestitvenih kapacitet, ki so bile oddane
URSZR-ju za nameščanje ljudi v izolaciji.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotavljanje učinkovite podporne funkcije kadrovskih virov in pravne podpore, izvajanje predpisanih finančnih in računovodskih nalog.
Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju. Skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19,
36/2020, 49/2020, 61/2020) se vse nastale izdatke za financiranje omilitve epidemije v proračunu države preknjiži na novo odprto postavko zaradi
spremljanja jasnega in transparentnega evidentiranja financiranja stroškov za odziv na COVID-19. Na ukrepu se evidentira stroške za nakup
potrošnih sredstev, drobnega inventarja in za opravljene storitve, povezane z epidemijo COVID-19, kot so: zaščitne maske, dezinfekcijska sredstva,
posode in pribor za varno shranjevanje in transport prehrambnih artiklov za potrebe štaba CZ, klicnega centra MJU in NCKU-ja ter stroški povezani
z dodatnim čiščenjem in razkuževanjem poslovnih prostorov. Evidentirani so tudi obratovalni stroški namestitvenih kapacitet, ki so bile oddane
URSZR-ju za nameščanje ljudi v izolaciji.

Neposredni učinki
C7534 - Izvajanje upravnih nalog ter podpornih in skupnih funkcij
Prispeva k rezultatu: C6679 - Povečana je pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07016 Povprečna starost osebnih in dostavnih vozil avtoparka upravnega dela MO
(PU1911).

I08032 Povprečna zasedenost namestitvenih kapacitet (v sezoni).

I08033 Povprečna dnevna zasedenost vozil avtoparka.

VIR ME
let

%

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
VREDNOST

2011

6,00

2011

6,00

2014

2014

55,00

56,00

Cil.
VREDNOST

2012 7,00

6,00

2013 7,00

7,00

2014 8,00

8,00

2015 3,50

8,60

2016 3,50

9,50

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 6,00

4,00

2020 0,00

5,00

2021 0,00

5,00

2015 0,00

55,00

2016 56,00

56,00

2017 56,00

57,00

2018 55,00

57,00

2019 53,36

57,00

2020 0,00

52,00

2021 0,00

57,00

2022 0,00

57,00

2015 0,00

56,00

2016 62,00

55,00

2017 73,00

55,00

2018 83,00

45,00

2019 80,00

50,00
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I08034 Povprečno število prevoženih kilometrov na vozilo avtoparka.

I08049 Obseg (tm) dokumentarnega gradiva, ki je pripravljen za prevzem v stalno
zbirko MO.

I08083 Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v upravnem delu MO (PU 1911).

I08084 Povprečna ocena organizacijske klime v upravnem delu MO (PU 1911).

I10729 Število javnih uslužbencev v upravnem delu MO (PU 1911).

km

št

ocena
1-5

ocena
1-5

število

2014

2014

2015

2015

2020

17.639,00

365,00

3,40

3,20

742,00

2020 0,00

80,00

2021 0,00

80,00

2022 0,00

70,00

2015 0,00

17.700,00

2016 16.970,00

18.800,00

2017 14.071,00

16.000,00

2018 17.937,00

24.000,00

2019 16.690,00

24.000,00

2020 0,00

17.000,00

2021 0,00

18.000,00

2022 0,00

18.000,00

2015 0,00

413,00

2016 510,00

1.275,00

2017 286,00

350,00

2018 207,00

350,00

2019 59,60

350,00

2020 0,00

80,00

2021 0,00

330,00

2022 0,00

330,00

2015 0,00

3,40

2016 0,00

3,40

2017 3,40

3,50

2018 0,00

3,60

2019 0,00

3,70

2020 0,00

3,70

2021 0,00

3,70

2022 0,00

3,80

2015 0,00

3,20

2016 0,00

3,20

2017 3,20

3,30

2018 0,00

3,40

2019 0,00

3,50

2020 0,00

3,50

2021 0,00

3,50

2022 0,00

3,60

2020 0,00

742,00

2021 0,00

742,00

2022 0,00

742,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07016 - Povprečna starost osebnih in dostavnih vozil
avtoparka upravnega dela MO (PU1911).
Merjene kazalnika se z letom 2020 zaključi.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08032 - Povprečna zasedenost namestitvenih kapacitet (v
sezoni).
Zaradi razmer Covid-19 je spomladanski del sezone 2020 v celoti odpadel, kar posledično predstavlja manjšo zasedenost kapacitet na letni ravni, kot
tudi upoštevanje nepredvidljive situacije v jesenskem delu. V poletnem delu je zasedenost zadovoljiva.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08033 - Povprečna dnevna zasedenost vozil avtoparka.
V avtoparku MO je bilo v povprečju dnevno razpoložljivih 27 vozil. Povprečna dnevna zasedenost je znašala 80% razpoložljivih vozil, kar je manj od
leta 2018, ko je bila zasedenost 83%. Razlog je predvsem v tem, da se je zmanjšalo število zahtevkov, ker OE imajo same dodeljenih več vozil in
novejši vozni park.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08034 - Povprečno število prevoženih kilometrov na vozilo
avtoparka.
Z vozili avtoparka MO je bilo v letu 2019 v povprečju prevoženih 16.689,66 kilometrov/vozilo. Za leto 2020 ne pričakujemo bistvenega zmanjšanja
uporabe vozil, kljub COVID-19. Za leti 2021 in 2022 se tudi zaradi predsedovanja EU pričakuje povečanje števila prevoženih km ter obremneitev
avtoparka v celoti.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08049 - Obseg (tm) dokumentarnega gradiva, ki je pripravljen
za prevzem v stalno zbirko MO.
V letu 2020 je bilo predvideno prevzetje dokumentarnega gradiva v obsegu 330 tm, vendar ocenjujemo da bo zaradi motenih delovnih procesov v
času pandemije COVID-19 v letošnjem letu prevzetega le 80 tm dokumentarnega gradiva.
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Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08083 - Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v upravnem
delu MO (PU 1911).
Merjenje kazalnika vsaki dve leti.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08084 - Povprečna ocena organizacijske klime v upravnem
delu MO (PU 1911).
Merjenje kazalnika vsaki dve leti.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Povprečna starost
osebnih in dostavnih Zmanjševanje finančnih sredstev namenjenih za investicije v vozila avtoparka MO povzroča večji pritisk na uporabo obstoječih
I07016 vozil avtoparka
vozila, ki se posledično hitreje izrabljajo. Hkrati višja starost in uporaba obstoječih vozil avtoparka MO potencialno negativno
upravnega dela MO
vpliva na njihovo zanesljivost in varnost. S kazalnikom merimo stopnjo posodobljenosti vozil avtoparka MO.
(PU1911).
Povprečna zasedenost namestitvenih objektov v sezoni je pokazatelj poslovanja dejavnosti kot celote. Izid poslovanja je rezultat
Povprečna zasedenost
razlike med prihodki (odvisni od obiskanosti kapacitet) in odhodki (obratovalni stroški, stroški nakupa opreme in stroški tekočega
I08032 namestitvenih
in investicijskega vzdrževanja objektov…). Slabši izidi na nekaterih lokacijah se izravnajo zaradi pozitivnega izida na drugih,
kapacitet (v sezoni).
zanimivejših lokacijah. Cilj dejavnosti je zagotavljanje pozitivnega izida poslovanja namestitvenih objektov kot celote.
Povprečna dnevna
I08033 zasedenost vozil
avtoparka.

Povprečna dnevna uporaba/zasedenost vozil je odvisna od števila zahtevkov notranjih organizacijskih enot MO. S kazalnikom
ugotavljamo najracionalnejše število razpoložljivih vozil. Število izvzemov službenih avtomobilov ni konstanto, prisotna so večja
nihanja glede na časno obdobje.

Povprečno število
prevoženih
S spremljanjem podatkov o povprečnem letnem številu prevoženih kilometrov na vozilo avtoparka načrtujemo sredstva, ki jih
I08034
kilometrov na vozilo bomo potrebovali za njegovo vzdrževanje in so nam hkrati v pomoč pri načrtovanju sredstev za obnovo/menjavo iztrošenih vozil.
avtoparka.
Obseg (tm)
dokumentarnega
gradiva, ki je
I08049
pripravljen za
prevzem v stalno
zbirko MO.

Z zagotavljanjem strokovne pomoči organizacijskim enotam MO pri urejanju dokumentarnega gradiva omogočamo organizacijskim
enotam predajo gradiv v stalno zbirko MO. V stalno zbirko MO se prevzemajo le gradiva, ki so urejena skladno s predpisi, ki urejajo
področje upravljanja dokumentarnega gradiva.

Povprečna ocena
zadovoljstva
I08083 zaposlenih v
upravnem delu MO
(PU 1911).

Zadovoljstvo pri delu je izmerjeno na podlagi anketnega vprašalnika, ki vključuje deset trditev: stalnost zaposlitve, zadovoljstvo s
sodelavci, možnosti izobraževanja, delovni pogoji, plača, napredovanje, zadovoljstvo z nadrejenimi, s sodelavci, z vodstvom in
vsebino dela. Raziskavo bomo izvedli vsako drugo leto.

Povprečna ocena
organizacijske klime
I08084
v upravnem delu MO
(PU 1911).

Organizacijska klima označuje vse značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji. Tako je odvisna od stališč zaposlenih o
njihovem delu, o načinu vodenja, medosebnih odnosih, nagradah, organiziranosti dela, počutju v organizaciji ter interesih in željah
zaposlenih glede njihovega dela, kariere in izobraževanja. Izmerjena je na podlagi anketnega vprašalnika. Raziskavo bomo izvedli
vsako drugo leto.

I10729

Število javnih
uslužbencev v
upravnem delu MO
(PU 1911).

Kazalnik meri število javnih uslužbencev v okviru upravnega dela MO (PU 1911).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDIP-UPB1

Zakon o davku na izplačane plače (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIP-UPB1)

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje

Opis podprograma
Opis podprograma
V okviru podprograma Mednarodno sodelovanje se izvaja, usklajuje in usmerja mednarodno obrambno sodelovanje, usklajuje delo z Ministrstvom
za zunanje zadeve in drugimi resorji na mednarodnem področju, vodi in pripravlja dvo- in večstranske obrambne ter mednarodne varnostne
konzultacije in druge dejavnosti, sodeluje pri delovanju RS v OZN, Natu, EU, OVSE in drugih varnostnih ter obrambnih organizacijah, vodi in
usmerja delovanje vojaških diplomatskih predstavnikov RS v tujini, usklajuje sodelovanje s tujimi VDP v RS. V podprogram so vključene tudi
obveznosti RS s postopnim povečevanjem udeležbe civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mednarodnih operacijah in misijah.
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Mednarodno sodelovanje v RS vključuje stroške, ki nastanejo zaradi organizacije in izvedbe obiska tujih delegacij pri nas oziroma drugih dogodkov,
vezanih na delovanje širše mednarodne skupnosti, v okviru dogodkov v tujini pa so zajeti vsi stroški, povezani z izvedbo službenih poti v tujini.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
S strateškimi partnerji bo sodelovanje po prednostnih področjih usmerjeno v Italijo, Nemčijo, ZDA in Francijo, predvsem za področja izgradnje
zmogljivosti, izobraževanj, usposabljanj in vaj ter sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Italija in Nemčija bosta ostali ključni strateški
partnerici SV na področju izgradnje zmogljivosti, operativnega sodelovanja in sodelovanja v okviru Natovega Koncepta vodilnih držav (FNC) za
potrebe sodelovanja v Nato odzivnih silah, silah v pripravljenosti in v mednarodnih operacijah in misijah. Sile deklarirane za NRI morajo biti
popolnjene v letu 2023. Za ZDA bo v ospredju izvedba mednarodnih vojaških vaj v balkansko-črnomorski regiji, s Francijo pa morebitno
sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah EU.
MO bo nadaljevalo aktivnosti s področja SVOP, še zlasti na področju implementacije zavez v okviru PESCO, spodbujala nadaljnjo sodelovanje EU –
NATO, podpirala delo in sodelovala v okviru Evropske obrambne agencije, podpirala sinergije med različnimi pobudami ter prispevala k nadaljnjemu
razvoju SVOP kot aktivna in odgovorna članica EU.
Na področju delovanja civilnih funkcionalnih strokovnjakov se bo nadaljevalo sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanje v
MNCG (Multinational CIMIC Group, Motta di Livenza, Italija) in tudi v večnacionalnih pobudah (v okrepljenem paketu ukrepov NATO-Gruzija
(SNGP) ter pri izvajanju drugih obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju. S ciljem
zagotovitve celovite koordinacije sodelovanja v MOM pa bodo prizadevanja na področju civilnih zmogljivosti usmerjena k okrepljenemu
sodelovanju s SV in pridobitvi civilnih mest na strateški ravni v poveljniški strukturi Nata. Nadaljevalo se bo tudi z implementacijo ciljev
zmogljivosti Nata na področju stabilizacije in obnove. Nadalje se bo krepilo sodelovanje s CCOE (CIMIC Centre Of Excellence).
Na področju raziskav in razvoja bomo prednostno izvajali nacionalne projekte, ki so v neposredni povezavi z izgradnjo zmogljivosti. Vključevali se
bomo v pobude v okviru Evropske obrambne agencije in Evropske komisije (Evropski obrambni sklad). Prizadevali si bomo za podporo pri
oblikovanju mednarodnih industrijskih konzorcijev tako raziskovalnim organizacijam kot industriji. Aktivno bomo sodelovali v Organizaciji za
znanost in tehnologijo v zvezi Nato.

1911-11-0010 - Obrambna politika in obrambno planiranje
Opis ukrepa
Uresničevanje nacionalno-varnostnih ciljev s področja obrambe, ki izhajajo iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti, Strategije sodelovanja RS
v mednarodnih operacijah in misijah ter drugih nacionalnih in mednarodnih dokumentov. Obrambno politiko se izvaja preko delovanja na
obrambnem področju v različnih delovnih telesih Nata, EU in drugih mednarodnih povezavah ter preko obrambnih diplomatskih predstavnikov v
tujini. Preko dolgoročnega, srednjeročnega (programiranje) in kratkoročnega (poslovnega) planiranja se zagotavlja racionalno porabo obrambnih
virov (kadrovskih, finančnih in tehnoloških) ter usmerjenost MO v uresničevanje skupnih ciljev. Obrambno planiranje bo usmerjeno v razvoj
zmogljivosti (učinkov), bo povezovalo posamezna planska področja v MO in bo skladno z obrambnim planiranjem v Natu in EU.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Uresničevanje nacionalno-varnostnih ciljev s področja obrambe, ki izhajajo iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti, Strategije sodelovanja RS
v mednarodnih operacijah in misijah ter drugih nacionalnih in mednarodnih dokumentov. Obrambno politiko se izvaja preko delovanja na
obrambnem področju v različnih delovnih telesih Nata, EU in drugih mednarodnih povezavah ter preko obrambnih diplomatskih predstavnikov v
tujini. Preko dolgoročnega, srednjeročnega (programiranje) in kratkoročnega (poslovnega) planiranja se zagotavlja racionalno porabo obrambnih
virov (kadrovskih, finančnih in tehnoloških) ter usmerjenost MO v uresničevanje skupnih ciljev. Obrambno planiranje bo usmerjeno v razvoj
zmogljivosti (učinkov), bo povezovalo posamezna planska področja v MO in bo skladno z obrambnim planiranjem v Natu in EU.

Neposredni učinki
C5454 - Soustvarjanje in izvajanje obrambne in varnostne politike ter učinkovito obrambno planiranje.
Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
Spremljanje, skupno oblikovanje in izvajanje obrambne in varnostne politike mednarodnih organizacij, kar med drugim zajema zajema pravočasno
pripravo in usklajevanje stališč RS na področju obrambne politike, implementacijo obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih
dokumentov, ter realizacijo načrtovanega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Krepitev dvo- in večstranskih odnosov na obrambnem
področju.Ob upoštevanju razpoložljivih virov in tveganj prek dolgoročnega in srednjeročnega obrambnega planiranja določati cilje na obrambnem
področju ter optimalne načine in sredstva za njihovo uresničevanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08048

Število obrambnih predstavnikov v tujini.

VIR ME

IZH. LETO

število 2014

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

29,00

2015

30,00

0,00

2016

30,00

27,00

2017

29,00

27,00

2018

30,00

28,00

2019

29,00

29,00

2020

30,00

0,00

2021

30,00

0,00

2022

30,00

0,00

Opis kazalnikov
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ID

NAZIV

OPIS

Število
V skladu z obstoječimi finančnimi viri vzdrževati optimalno število obrambno vojaških predstavnikih glede na potrebe obrambno
obrambnih
I08048
diplomatske mreže. V kazalniku so upoštevani uslužbenci na obrambnem področju v diplomatskih predstavništvih RS v tujini, gostujoča
predstavnikov
obrambna atašeja s sedežem dela v RS, nerezidenčno akreditirana v tujini ter drugi uslužbenci na obrambnem področju na delu v tujini.
v tujini.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

ZZZ-1-UPB1

Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)

1911-11-0014 - Prispevki za skupne mednarodne programe
Opis ukrepa
Izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah (Nato, EU, OZN,...) ter sodelovanje v različnih mednarodnih
projektih.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah (Nato, EU, OZN,...) ter sodelovanje v različnih mednarodnih
projektih.

Neposredni učinki
C5549 - Pravočasno izpolnjevati finančne dolžnosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah
Prispeva k rezultatu: C6683 - Zagotovljeno je pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti
Z rednim plačevanjem članarin zpolnjevati finančne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Natu, EU in drugih mednarodnih organizacijah ter pridobiti
in uveljaviti pravice članstva v mednarodnih projektih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08021 Število financiranih mednarodnih programov

IZH. LETO

število 2014

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

16,00

2015

16,00

0,00

2016

15,00

15,00

2017

16,00

25,00

2018

16,00

33,00

2019

16,00

36,00

2020

30,00

0,00

2021

30,00

0,00

2022

30,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

RS bo zagotavljala sorazmerni delež finančnih sredstev za skupne proračune Nata in skupne zavezniške projekte, v katerih bo sodelovala,
Število
predvsem tiste, ki so bili jasno izpostavljeni v čikaškem obrambnem paketu. Financiranje mednarodnih programov med drugim obsega NSIP
financiranih
I08021
(let. Cerklje), NSIP (ASBE Brnik) (z letom 2015 se financiranje zaključi), projekt AC-135- kodifikacija, projekt SALIS, projekt SAC,
mednarodnih
SEALIFT, projekt MCCE, administrativni proračun NSPA, EDA, prispevek za NCIO sekretariat, projekt NAGSMA-AGS 3 (z letom 2017 se
programov
financiranje zaključi), Open Sky, SESAR in drugi.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1911-11-0018 - Civilne zmogljivosti za mednarodne operacije
Opis ukrepa
Civilne zmogljivosti z ustrezno kadrovsko in funkcionalno popolnjenostjo bodo nadgrajevane v smislu doseganja ciljev v okviru zavezniÄąË?tva,
ter zagotovitvijo ustreznih geo prostorskih in kartografskih gradiv, skladno s nacionalnimi in usmeritvami Nata.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
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Civilne zmogljivosti z ustrezno kadrovsko in funkcionalno popolnjenostjo bodo nadgrajevane v smislu doseganja ciljev v okviru zavezniÄąË?tva,
ter zagotovitvijo ustreznih geo prostorskih in kartografskih gradiv, skladno s nacionalnimi in usmeritvami Nata.

Neposredni učinki
C5544 - Zagotavljanje civilnih zmogljivosti v mednarodnih operacijah in misijah.
Prispeva k rezultatu: C6672 - Zagotovljeno je sodelovanje v MOM skladno z razpoložljivimi viri in zunanjepolitičnimi interesi RS.
Civilne zmogljivosti obsegajo delovanje državnih in drugih organov v podporo sodelovanju RS v mednarodnih operacijah in misijah (MOM).
Civilne zmogljivosti za MOM bodo zagotovljene z ustrezno kadrovsko popolnitvijo in sodelovanjem usposobljenih civilnih funkcionalnih
strokovnjakov skladno z načrtovanimi napotitvami in zagotavljanjem realizacije planiranih civilnih projektov na območju MOM.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08023 Število civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2014

8,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2015

10,00

0,00

2016

10,00

10,00

2017

10,00

11,00

2018

10,00

11,00

2019

10,00

11,00

2020

10,00

0,00

2021

10,00

0,00

2022

10,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število civilnih
funkcionalnih
I08023
strokovnjakov
v MOM

OPIS
RS si v skladu z načelom celovitosti prizadeva v posameznih mednarodnih operacijah in misijah (MOM) prispevati k stabilizaciji in
obnovi z uporabo vojaških in tudi civilnih zmogljivosti. Po Sklepu Vlade RS (št. 87100-11/2011/3) z dne 20.7.2011 o napotitvah civilnih
funkcionalnih strokovnjakov v MOM lahko letno napotimo do največ 10 CFS. S kazalnikom preverjamo realizacijo napotitev CFS v
MOM skladno s sklepom Vlade RS.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070103 - Oprema in infrastruktura

Opis podprograma
Opis podprograma
Podprogram vključuje naloge povezane z upravljanjem stvarnega premoženja, ki je last RS in s katerim upravlja MO. To vključuje nakup in
vzdrževanje premičnega premoženja, birotehnične opreme, pisarniške opreme in pohištva, zagotavljanje infrastrukturnih objektov za SV, Civilno
zaščito, adaptacije in vzdrževanje objektov ter vzdrževanje in upravljanje službenih stanovanj MO.
Podprogram vključuje naloge, ki se nanašajo na proučevanje obrambne tehnologije, raziskav in razvoja, obrambno-tehnično sodelovanje, vprašanja
vojaške industrije, na preizkušanje in vrednotenje vojaške opreme in oborožitve, na uresničevanje programov in projektov opremljanja, izvajanja
javnih naročil za dobavo blaga, storitev in gradenj, naloge kakovostnega in količinskega prevzema , skladiščnega poslovanja ter dezinvestiranja.
Podprogram vsebuje namenske prihodke iz naslova oddaje v najem poslovnih prostorov in stanovanj MO ter od oddaje telekomunikacijskih
objektov v najem, nadalje prihodke od prodaje stvarnega premoženja, ki se realizira po programu ravnanja s stvarnim premoženjem države ter
odškodnin iz naslova zavarovanja stvarnega premoženja, prejetih v primeru nastanka škodnih dogodkov na podlagi sklenjenih zavarovalnih
pogodb.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Na podlagi Ciljev zmogljivosti Nata za Republiko Slovenijo, Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije (SOPR) ter finančnega
načrta MO se bo izdelala potrebna investicijska dokumentacija oziroma novelirala obstoječa investicijska dokumentacija na področju opremljanja in
infrastrukture. Upoštevajoč finančni načrt MO ter veljavnost obstoječih pogodb oz. okvirnih sporazumov bodo pravočasno izvedeni postopki
javnih naročil ter sklenjene in realizirane predmetne (investicije) ter generalne (tekoči odhodki) pogodbe, s katerimi bo zagotovljena podpora
obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V največji možni meri, upoštevajoč predmet naročila, se bodo izvajali
postopki javnih naročil za nakup oborožitve in vojaške opreme ter druge opreme na način, da bodo z najugodnejšimi ponudniki podpisani okvirni
sporazumi za 3- do 5-letno obdobje ter s tem zagotovljena zanesljivost oskrbe, posledično pa tudi gospodarno upravljanje (minimalne zaloge,
tipizacija opreme, zmanjšanje stroškov vzdrževanja) s finančnimi sredstvi.
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Izvajali se bodo projekti oziroma naročila, ki so predvideni v dolgoročnih oziroma srednjeročnih planskih dokumentih Ministrstva za obrambo in za
katere ima Ministrstvo za obrambo zagotovljene finančne vire. V investicijski dokumentaciji in dokumentih naročanja bo potrebno utemeljeno
navajati standarde (Natovi, SVS in civilni), ki opredeljujejo značilnosti oborožitve in vojaške opreme.
Na podlagi celovitih energetskih pregledov bo na področju investicijskih projektov infrastrukture poudarek na pripravi projektne dokumentacije in
na izvajanju obnovitvenih del za energetsko obnovo stavb. Izvajala se bodo investicijska in tekoča vzdrževalna dela, glede na razpoložljiva finančna
sredstva.
Pričeli bomo z realizacijo projektov infrastrukture Vojašnice Generala Maistra v Mariboru in Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani.
Na področju sodelovanja z industrijo bomo zagotavljali realizacijo Programa sodelovanja z Grozdom obrambne industrije Slovenije za leto 2022 in
Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju. Še naprej bomo zagotavljali podporo obrambni industriji ter preizkušali novo
opremo oziroma obrambni industriji zagotavljali primerne pogoje za izvajanje preizkušanja njihovih izdelkov v pred produkcijski in produkcijski fazi
ter jim nudili ustrezno testno okolje, skupaj s strokovnjaki na posameznih tehničnih področjih. Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali s postopki
certificiranja podjetij skladno z AQAP standardi.
Intenzivno se bo izvajala prodaja neperspektivnih nepremičnih in premičnin ter s tem zagotovila dodatna sredstva za izvajanje tekočega in
investicijskega vzdrževanja z namenom ohranjanja obstoječih zmogljivosti in sredstva potrebna za nujne investicijske nakupe vojaške opreme in
oborožitve ter druge opreme.
Veliko časa bo še vedno namenjenega urejanju podatkov stanja zalog, podatkov osnovnih sredstev in pripravi šifer materialnega sredstva v
povezavi z informacijskim sistemom za vodenje skladiščnih evidenc (SKEV). Izvajala se bo prenova informacijske rešitve za vodenje skladiščne
evidence (SKEV).
V letu 2022 se predvideva zaključek vseh aktivnosti na področju DPN za osrednje vadišče SV Postojna ter sprejetje novega DPN.
V letu 2022 bomo nadaljevali s pilotno postavitvijo vzdržne energetske oskrbe vojašnice Kranj, s katero bomo pričeli uvajati obnovljive vire energije,
hranjenje energije v vodiku ter lokalne proizvodnje toplotne in električne energije z namenom zagotavljanja avtonomije delovanja vojašnice z
»zeleno« energijo ter uvajanja alternativnih tehnologij v vojaško mobilnost. Projekt bo predvidoma izveden s pomočjo javno zasebnega
partnerstva.
Na področju raziskav in razvoja bomo v letu 2022 podpirali vojaške zmogljivosti in zmogljivosti za dvojno uporabo za ZIR. Nadaljevali bomo z
aktivnostmi z razvojno naravnanimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami ter nadaljevali razvoj na področju avtonomnih sistemov in sintezne
biologije, glede na izsledke študij o možnostih razvoja pri nas, ki sta bili zaključeni za obe področji. Ohranjali bomo ustrezno razmerje med domačimi
in kooperativnimi mednarodnimi raziskavami z vključevanjem v projekte Cat B v okviru EDA oz. z nadaljevanjem že začetih projektov. Tudi v letu
2022 bomo spodbujali domačo industrijo in raziskovalne organizacije k vključevanju v mednarodne konzorcije, predvsem v okviru pobud s
(so)financiranjem Evropskega obrambnega sklada.
Z Natovo organizacijo za znanost in tehnologijo bomo nadaljevali sodelovanje na vojaško raziskovalnem področju v približno nespremenjenem
obsegu kot v predhodnem letu.

1911-11-0007 - Izvajanje procesov opremljanja in nabave
Opis ukrepa
Opravljanje nalog proizvodne logistike ter logistične podpore obrambnemu sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesreĂ?Ĺ¤ami.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Opravljanje nalog proizvodne logistike ter logistične podpore obrambnemu sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesreĂ?Ĺ¤ami.

Neposredni učinki
C0367 - Izvajati učinkovite postopke opremljanja in nabav za pravočasno razpoložljivosti opreme in sredstev ter
uveljavitev obrambne standardizacije in Nato k
Prispeva k rezultatu: C6677 - Projekti opremljanja in infrastrukture so izvedeni pravočasno in skladno s plani.
Pravočasna in učinkovita izdelava investicijske dokumentacije ter učinkovita dobava investicijske opreme in sredstev skladno s taktičnimi
potrebami SV in sistema VNDN.S skrbnim upravljanjem pogodb in sodelovanjem z dobavitelji zagotavljati optimalno oskrbo končnih uporabnikov.
Vpeljava, razvoj, vodenje in vzdrževanje obrambne standardizacije in Natove kodifikacije ter vodenje sistema zagotavljanja kakovosti v življenjskem
ciklu oborožitve in vojaške opreme.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08116 Število dogodkov sodelovanja z Grozdom obrambne industrije Slovenije.

VIR ME

IZH.
LETO

število 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

15,00

2015 15,00

0,00

2016 15,00

16,00

2017 10,00

16,00

2018 10,00

19,00

2019 12,00

20,00

2020 5,00

0,00

2021 10,00

0,00

2022 13,00

0,00
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I08168 Delež uveljavljenih standardov, ki izhajajo iz paketa ciljev zmogljivosti
Nata.

%

2014

40,00

2015 50,00

0,00

2016 60,00

33,00

2017 70,00

40,00

2018 75,00

54,00

2019 75,00

42,00

2020 80,00

0,00

2021 85,00

0,00

2022 88,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08116 - Število dogodkov sodelovanja z Grozdom obrambne
industrije Slovenije.
Zaradi Covid-19 je število dogodkov manjše.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število
dogodkov
sodelovanja z
I08116 Grozdom
obrambne
industrije
Slovenije.

Z načrtovanjem in spremljanjem aktivnosti z obrambno industrijo dosegamo boljšo informiranost ter ustvarjamo ugodnejše pogoje za
konkurenčnost industrije.

Delež
uveljavljenih
standardov, ki
I08168 izhajajo iz
paketa ciljev
zmogljivosti
Nata.

SVS (Slovenski vojaški standard) je uveljavljen, ko je podpisan sklep ministra oz. akt poveljevanja načelnika GŠSV za uveljavitev vsebin
SVS v OE in organih v sestavi MO. Delež uveljavljenih SVS neposredno vpliva na povečevanje povezljivosti in sposobnosti skupnega
delovanja, ki je ključni dejavnik graditve zmogljivosti zavezništva. Ocenjevanje na letni in srednjeročni ravni se izvede glede na cilj
zmogljivosti in z upoštevanjem doseganja posameznega standarda po metodi DOTMPLFI. S kazalnikom merimo v kolikšnem obsegu
pravočasno sprejemamo standarde, ki so nujni za uspešno realizacijo sprejetih ciljev zmogljivosti Nata za RS.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJN-2

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZJNVETPS

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

ZRPJN-UPB5

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB5)

ZTP

Zakon o tajnih podatkih (ZTP)

1911-11-S007 - Delovanje informacijsko komunikacijskega sistema
Opis skupine projektov
Nakup opreme za operativno delovanje.

Neposredni učinki
C7880 - Zagotavljati tehnično in komunikacijsko opremo
Prispeva k rezultatu: C6674 - Zagotoviti visoko stopnjo razpoložljivosti komunikacijsko-informacijskega sistema MO.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10825

% realizacije projekta skladno z načrtom

VIR ME IZH. LETO
%

2020

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

0,00

2021

53,80

0,00

2022

100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I10825 % realizacije projekta skladno z načrtom Kazalnik meri stopnjo realizacijo projekta v posameznem letu glede načrtovan skupen obseg celotnega projekta.
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1911-13-S001 - Oprema in infrastruktura
Opis skupine projektov
Razvoj in vzdrževanje upravne infrastrukture in zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijskega sistema v MO.

Neposredni učinki
C5547 - Gospodarno upravljanje infrastrukture
Prispeva k rezultatu: C6679 - Povečana je pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.
Z racionalnim upravljanjem infrastrukture in nepremičnin zagotavljati optimalnejše pogoje delovanja MO in SV, z usklajevanjem rabe prostora pa
zagotavljati prostorske razvojne potrebe obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I05580 Stopnja realizacije načrta odprodaje nepremičnin/premičnin v
upravljanju MO

I08051 Delež zemljiško-knjižno urejenih stanovanj.

I08052 Število projektov vzdrževanja upravne infrastrukture.

%

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
VREDNOST

2010

100,00

2011

17,00

2014

število 2014

80,00

16,00

Cil.
VREDNOST

2012 5,00

20,00

2013 19,20

30,00

2014 20,00

20,00

2015 20,00

25,00

2016 25,00

30,00

2017 30,00

30,00

2018 21,00

30,00

2019 23,00

30,00

2020 0,00

0,00

2021 0,00

0,00

2022 0,00

0,00

2015 0,00

87,00

2016 80,00

94,00

2017 92,00

97,00

2018 93,00

98,00

2019 93,00

99,00

2020 0,00

90,00

2021 0,00

95,00

2022 0,00

100,00

2015 0,00

20,00

2016 20,00

20,00

2017 25,00

20,00

2018 23,00

15,00

2019 27,00

15,00

2020 0,00

18,00

2021 0,00

18,00

2022 0,00

20,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05580 - Stopnja realizacije načrta odprodaje
nepremičnin/premičnin v upravljanju MO
Na ravni države se ne pripravlja več »Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem«, ki je predstavljal vir podatkov za navedeni kazalnik.
Posledično predlagamo črtanje kazalnika.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08051 - Delež zemljiško-knjižno urejenih stanovanj.
Dolgotrajni postopki na sodišču.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Delež
zemljiškoI08051
S kazalnikom merimo stopnjo urejanja zemljiško-knjižno neurejenih stanovanj, v upravljanju MO.
knjižno urejenih
stanovanj.
Število
projektov
I08052 vzdrževanja
upravne
infrastrukture.

Za povečanje deleža zasedenih stanovanj v upravljanju je potrebno neurejena stanovanja prenoviti in primerno urediti za oddajo. Izkazana
je tudi potreba po vzdrževanju druge infrastrukture. Pri tem je ključnega pomena razpoložljivost finančnih sredstev. Zaradi prenosa
prodaje nepremičnin na Ministrstvo za javno upravo, ki bo prevzelo nepremičnine državnih organov, bo MO izgubilo pomemben vir
financiranja infrastrukturnih projektov.
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C5651 - Zagotavljati visoko stopnjo zazpoložljivost KIS in njegovih storitev.
Prispeva k rezultatu: C6674 - Zagotoviti visoko stopnjo razpoložljivosti komunikacijsko-informacijskega sistema MO.
Zagotavljati razpoložljivost infrastrukture informacijsko komunikacijskega sistema (IKS) MO in dostopnost vseh informacijskih storitev v KIS ter
vzpostaviti zmogljivosti za odzivanje na računalniške varnostne incidente.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07046 Povprečna starost delovnih postaj.

I08068 Delež zaposlenih vključenih v izobraževanja s področja kibernetske
varnosti.

I08069 Povprečni čas odprave napak prijavljenih s strani uporabnikov.

IZH.
LETO

let 2011

%

2015

ura 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
VREDNOST

4,80

2011

4,80

0,00

8,00

Cil.
VREDNOST

2012 5,50

4,70

2013 6,50

5,00

2014 6,50

5,20

2015 0,00

5,40

2016 6,50

5,40

2017 7,90

8,00

2018 6,90

7,30

2019 8,50

7,00

2020 0,00

7,00

2021 0,00

6,00

2022 0,00

6,00

2016 65,00

60,00

2017 99,00

95,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 0,00

100,00

2021 0,00

100,00

2022 0,00

100,00

2015 0,00

8,00

2016 9,00

8,00

2017 16,00

7,80

2018 16,00

8,50

2019 16,00

8,00

2020 0,00

8,00

2021 0,00

8,00

2022 0,00

8,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I07046

Povprečna starost
delovnih postaj.

Programska oprema, ki jo uporabljajo zaposleni na MO in v SV, se nenehno razvija in zahteva vedno zmogljivejše delovne postaje.
Sodobna delovne postaje omogočajo učinkovitejše in hitrejše izvajanje nalog, hkrati pa nižje stroške vzdrževanja in servisiranja.
Cilj je 100 % delovnih postaj v MO in SV mlajših od 5 let.

Delež zaposlenih
vključenih v
I08068 izobraževanja s
področja kibernetske
varnosti.

V je MO vzpostavljen organiziran sistem usposabljanja in izobraževanja s področja kibernetske varnosti s posebnim poudarkom
uporabe metod e-izobraževanja. Izdelani so programi večnivojskega usposabljanja in izobraževanja uporabnikov KIS MO (osnovno
usposabljanje), uporabnikov KIS MO (nadaljevalno usposabljanje), lokalnih pooblaščencev za informacijsko varnost, sistemskih
administratorjev ter vodstvenih kadrov.

Povprečni čas odprave V primeru, ko uporabnik naleti na napako pri delovanju določene storitve v KIS MO, je bistvenega pomena dovolj hiter odziv
I08069 napak prijavljenih s
ustreznih služb in povrnitev storitve v normalno delovanje. Kazalnik se nanaša izključno na prijave, ki se obdelujejo v storitvenem
strani uporabnikov.
centru. Nanaša se na informacijsko storitev in ne vključuje namizne strojne opreme uporabnika.

C6794 - Izvajanje EU projektov kriznega upravljanja
Prispeva k rezultatu: C2084 - Vpeljan je celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na državni ravni.
Skladno z možnostjo črpanja Evropskih sredstev po večletnem finančnem okviru za leta 2014-2020 se, preko Sklada notranje varnosti (ISF), izvajajo
projekti s področja kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture. Projekti so definirani v dveletnih akcijskih načrtih, ki jih potrjuje
(medresorski) Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Nacionalni program ISF 2021-2027 na področjih
kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture se podaljšuje skladno s časovnim obdobjem VFO 2021-2027.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH. IZH.
Cil.
Dos.
LETO
LETO VREDNOST
VREDNOST VREDNOST
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I08340 Stopnja izvedbe Nacionalnega programa ISF za financiranje projektnih aktivnosti na
področju kriznega upravljanja in kritične infrastrukture.

ocena 2014
1-5

1,00

2015 2,00

0,00

2016 2,00

2,00

2017 3,00

3,00

2018 3,00

4,00

2019 4,00

4,00

2020 3,00

0,00

2021 4,00

0,00

2022 5,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08340 - Stopnja izvedbe Nacionalnega programa ISF za
financiranje projektnih aktivnosti na področju kriznega upravljanja in kritične infrastrukture.
Zaključek projekta je vezan na zaključek VFO 2014-2020. Projekt je bil zaradi financiranja iz ločenih prioritet sklada ISF razdeljen v dva projekta - 191120-0002 Širitev komunikacijsko informacijskega sistema Nacionalnega centra za krizno upravljanje (KISPO) in 1911-20-0003 Nadgradnja z modulom
"kritična infrastruktura" (INTER-KISPO).

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Stopnja izvedbe Nacionalnega
programa ISF za financiranje
I08340 projektnih aktivnosti na
področju kriznega upravljanja
in kritične infrastrukture.

OPIS
Kazalnik bo zajemal stopnjo izpolnjenosti kazalnikov ISF, določenih v Nacionalnem programu ISF kakor tudi v
vsakokratnem dveletnem akcijskem načrtu ISF. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – stopnja izpolnjenosti kazalnikov
ISF nad 90 %, (4) VISOKA STOPNJA –stopnja izpolnjenosti kazalnikov ISF nad 60 % do 90 %, (3) ZADOVOLJIVA –
stopnja izpolnjenosti kazalnikov ISF nad 30 % do 60 %, (2) NIZKA STOPNJA – stopnja izpolnjenosti kazalnikov ISF nad
10 % do 30 %, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – stopnja izpolnjenosti kazalnikov ISF do 10 %.

18 - KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA
1804 - Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi
180406 - Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje

Opis podprograma
Opis podprograma
Poslanstvo podprograma je izvajanje javnih nalog na področju podeljevanja statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju
obrambe in na področju vojnih veteranov ter priprava in izvedba letnega javnega razpisa za pridobitev proračunskih sredstev za sofinanciranje
programov delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
V letu 2022 bo MO izvajalo upravne postopke preverjanja kriterijev za dodelitev statusa delovanja v javnem interesu na področju obrambe ali
delovanja v javnem interesu na področju vojnih veteranov, ter sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov, ki imajo v skladu s
predpisi o vojnih veteranih ter predpisi o nevladnih organizacijah status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov.

1911-15-0007 - Podpora nevladnim org. na veteranskem področju
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen financiranju zvez in društev na področju vojnih veteranov. Društva se financira na podlagi zakoba o vojnih veteranih, jki delujejo
v javnem interesu.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Ukrep je namenjen financiranju zvez in društev na področju vojnih veteranov. Društva se financira na podlagi zakoba o vojnih veteranih, jki delujejo
v javnem interesu.

Neposredni učinki
C6621 - Financiranje nevladnih organizacij na področju vojne zakonodaje
Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
V skladu z Zakonom o spremembah Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 101/06 – odl.
US. 40/12 in 32/14) je odgovornost za financiranje društev ali zvez iz sredstev državnega proračuna v letu 2015 prešla na Ministrstvo za obrambo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07921 Število financiranih društev in zvez veteranov

VIR ME

IZH.
LETO

število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

8,00

2015 9,00

8,00

2016 9,00

9,00

2017 9,00

9,00
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I08022 Število sofinanciranih dogodkov v programih društev in zvez
veteranov

število 2015

3.712,00

2018 9,00

9,00

2019 11,00

11,00

2020 11,00

0,00

2021 11,00

0,00

2022 11,00

0,00

2015 3.712,00

0,00

2016 2.500,00

4.267,00

2017 3.500,00

5.504,00

2018 4.200,00

6.394,00

2019 4.200,00

6.970,00

2020 5.000,00

0,00

2021 7.000,00

0,00

2022 7.000,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08022 - Število sofinanciranih dogodkov v programih društev
in zvez veteranov
zaradi Covid-19 je število dogodkov v letu 2020 manjše.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število
financiranih
I07921
društev in zvez
veteranov

Z Zakonom o spremembah Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 32/14) je odgovornost za financiranje društev ali zvez, ki
delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, prešla iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na
MO. Skladno s pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov MO konec leta objavi javni razpis za
sofinanciranje dejavnosti društev v prihodnjem letu. Število sofinanciranih društev ali zvez je odvisno od števila izbranih na javnem
razpisu.

Število
sofinanciranih
dogodkov v
I08022
programih
društev in zvez
veteranov

Skladno s pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov MO konec leta objavi javni razpis za
sofinanciranje dejavnosti društev v prihodnjem letu. Število sofinanciranih društev ali zvez je odvisno od števila izbranih na javnem
razpisu.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVV

Zakon o vojnih veteranih (ZVV)

1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje
Oris proračunskega uporabnika
PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje v sklopu sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in izvaja ukrepe in naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Finančni načrt PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje je v
celoti na politiki 07.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma
Opis podprograma
Slovenija bo predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta (julij-december) 2021. Ministrstvo za obrambo bo v okviru predsedovanja vključeno v
delovne odbore in skupine s področja Skupne varnostne in obrambne politike in bo nadaljevalo delo v luči osemnajstmesečnega programa trio
predsedstva (skupaj z Nemčijo in Portugalsko). MO bo hkrati pripravilo program s prednostnimi nalogami predsedovanja s področja SVOP, v okviru
šestmesečnega programa predsedovanja RS.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
V prvi polovici leta 2022 bodo potekale zaključne aktivnosti v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU (priprava poročil in analiz po posameznih
področjih – vsebina, finance, kadri, logistika, komuniciranje in promocija).
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1912-19-0002 - Predsedovanje Svetu EU na področju CZ
Opis ukrepa
Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije (Svet EU) od 1. julija do 31. decembra 2021. Uprava RS za zaščito in reševanje bo v času PSEU 2021
izvajala vsebinske in organizacijske dejavnosti na področju civilne zaščite oz. mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Ključna naloga bo
priprava in vodenje zasedanj oziroma predsedovanje Delovni skupini Sveta za civilno zaščito (PROCIV) v Bruslju ter okrepljeno sodelovanje v
drugih delovnih telesih Sveta, odborih ter strokovnih skupinah Evropske komisije in drugih mednarodnih okvirih. URSZR bo v času priprave in
izvedbe PSEU 2021 intenzivno sodelovala tudi s triom in Generalnim sekretariatom Sveta. Organizirala bo tri do štiri dogodke: sestanek generalnih
direktorjev za civilno zaščito, seminar/delavnico na aktualno temo, sestanek nacionalnih koordinatorjev za usposabljanja v okviru mehanizma Unije
na področju civilne zaščite in morebitne druge dogodke. Tretja ključna naloga bo spremljanje situacije glede naravnih in drugih nesreč po svetu ter
operativna koordinacija mednarodnih reševalnih intervencij (v tretjih državah), ko se bo aktiviral mehanizem Unije za področje civilne zaščite civilne
zaščite EU. Kakovostna izvedba navedenih aktivnosti na področju civilne zaščite bo prispevala k uspešni izvedbi državnega projekta PSEU 2021 kot
celot

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije (Svet EU) od 1. julija do 31. decembra 2021. Uprava RS za zaščito in reševanje bo v času PSEU 2021
izvajala vsebinske in organizacijske dejavnosti na področju civilne zaščite oz. mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Ključna naloga bo
priprava in vodenje zasedanj oziroma predsedovanje Delovni skupini Sveta za civilno zaščito (PROCIV) v Bruslju ter okrepljeno sodelovanje v
drugih delovnih telesih Sveta, odborih ter strokovnih skupinah Evropske komisije in drugih mednarodnih okvirih. URSZR bo v času priprave in
izvedbe PSEU 2021 intenzivno sodelovala tudi s triom in Generalnim sekretariatom Sveta. Organizirala bo tri do štiri dogodke: sestanek generalnih
direktorjev za civilno zaščito, seminar/delavnico na aktualno temo, sestanek nacionalnih koordinatorjev za usposabljanja v okviru mehanizma Unije
na področju civilne zaščite in morebitne druge dogodke. Tretja ključna naloga bo spremljanje situacije glede naravnih in drugih nesreč po svetu ter
operativna koordinacija mednarodnih reševalnih intervencij (v tretjih državah), ko se bo aktiviral mehanizem Unije za področje civilne zaščite civilne
zaščite EU. Kakovostna izvedba navedenih aktivnosti na področju civilne zaščite bo prispevala k uspešni izvedbi državnega projekta PSEU 2021 kot
celot

Neposredni učinki
C7751 - Realizacija izvedenih priprav in realizacije projekta Predsedovanja Svetu EU - URSZR
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10638 Delež realizacije izvedenih priprav in realizacije projekta Predsedovanja Svetu
EU - URSZR

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

2020

50,00

2020 40,00

0,00

2021 100,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10638 - Delež realizacije izvedenih priprav in realizacije
projekta Predsedovanja Svetu EU - URSZR
Zaradi ukrepov COVID-19 so bile aktivnosti odpovedane oz. izvedene preko AVK.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Delež
realizacije
izvedenih
priprav in
I10638 realizacije
projekta
Predsedovanja
Svetu EU URSZR

OPIS
Izvedene bodo vse pripravljalne aktivnosti za izvedbo predsedovanja Svetu EU na področju civilne zaščite. Pripravljalne aktivnosti se bodo
nanašale na medresorsko koordinacijo in sodelovanje v projektni skupini in podskupinah na nacionalni ravni, usklajevanje s triom ter
pripravo 6-mesečnega progama predsedovanja. V času predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju civilne zaščite, je glavna naloga
uspešna izvedba vsebinskih in organizacijskih nalog. Vsebinsko se naloge nanašajo na povečanje odpornosti na naravne in druge nesreče –
prispevek k bolj odporni družbi in posamezniku ter tesnejše sodelovanje držav članic pri obvladovanju nesreč v okviru mehanizma Unije na
področju civilne zaščite. Izvedba programa predsedovanja vključuje izvedbo vodenja zasedanj/ predsedovanja delovni skupini PROCIV in
organizacijo strokovnih dogodkov za obravnavno prednostnih tem; hkrati si bo Slovenija prizadevala za aktivno vlogo pri odzivu na
morebitne večje naravne in druge nesreče po svetu.

Pravne podlage
ID

NAZIV

MESVSF

Zakon o ratifikaciji Večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije
(MESVSF)

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma
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Opis podprograma
Delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči vključuje delovanje enot in štabov Civilne zaščite (CZ) ter komisij, odzivnost in delovanje ostalih sil
za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, upravljanje s sredstvi požarnega sklada, mednarodno
sodelovanje in izvajanje mednarodnih projektov ter sofinanciranje dejavnosti ITF ustanove za krepitev človekove varnosti.Podprogram usmerja in
usklajuje pripravljenost za delovanje reševalnih enot ter zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti javnih reševalnih služb iz državne
pristojnosti, sofinanciranje društev in drugih organizacij, ki sodelujejo pri ZRP ter za izboljšanje pripravljenosti na nesreče. Zagotavlja pogoje za
popolnitev in delovanje organov vodenja, enot in služb CZ s sklenitvijo pogodb o službi v CZ za opravljanje specializiranih nalog zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju države ter vključuje izvajanje zaščitnih ukrepov in urejanje varstva pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi.
Podprogram ureja tudi namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse in sofinanciranje dejavnosti ZRP, ki jo opravlja Gasilska
zveza Slovenije, predvsem na področju gasilstva v RS. Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom se sredstva požarne takse namenijo za
sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in
usposabljanje za varstvo pred požarom na lokalni in državni ravni.
V okviru podprograma se izvaja tudi mednarodno sodelovanje, ki je ena od pomembnih nalog sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(VNDN). RS to nalogo uresničuje s sklepanjem in izvajanjem mednarodnih pogodb z državami na dvostranski ravni, še posebej s sosednjimi
državami ter državami v regiji, ki jih povezujejo skupne nevarnosti nesreč, z aktivno vlogo v EU ter mednarodnih organizacijah in regionalnih
pobudah.
Namen sodelovanja je predvsem medsebojna pomoč pri krepitvi dejavnosti za preprečevanje nevarnosti in nesreč, vključno z medsebojnim
obveščanjem o nevarnostih in posledicah naravnih in drugih nesreč, podpora pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti držav za obvladovanje nesreč
in nudenje pomoči drugim državam ob večjih nesrečah.
Mednarodno sodelovanje vključuje tudi pridobivanje in izvajanje EU projektov iz različnih finančnih okvirov, katerih namen je prispevek k razvoju
slovenskega sistema VNDN, krepitev čezmejnega sodelovanja, podpora državam Zahodnega Balkana ter krepitev mehanizma civilne zaščite EU in
izvajanje skupnih ukrepov na ravni EU.
Podprogram vključuje tudi sofinanciranje dejavnosti ITF ustanove za krepitev človekove varnosti.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč se v letu 2022 nadaljuje izgradnja sistema javnega alarmiranja v RS, načrtuje nadaljevanje
nakupa materialno tehničnih sredstev in zaščitne ter reševalne opreme za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah (vremenske ujme, požari, potres,
nevarne snovi, terorizem…), nakupi in sofinanciranja osebne in skupne reševalne in zaščitne opreme ter drugih namenskih tehničnih sredstev za
gasilske enote iz sredstev požarnega sklada in zagotavljanje planiranega obsega donacij ITF.
Na področju usposabljanja se bo nadaljevalo delo na prenovi programov usposabljanja in izvedbi usposabljanj sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Z vidika mednarodnega sodelovanja se bodo nadaljevale aktivnosti krepitve mehanizma Unije na področju civilne zaščite ter priprava in izvedba
projektov financiranih s strani različnih EU finančnih mehanizmov. Nadaljevalo se bo sodelovanje in pomoč državam Zahodnega Balkana ob
naravnih in drugih nesrečah.

1912-11-0002 - Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah
Opis ukrepa
Nadaljnji razvoj in nadgradnja aplikacije za ocenjevanje škode AJDA. Vključitev področja ocenjevanja poškodovanosti objektov v aplikacijo AJDA.
Izvedba usposabljanja cenilcev. Povečati število izvedenih kontrol na terenu.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Nadaljnji razvoj in nadgradnja aplikacije za ocenjevanje škode AJDA. Vključitev področja ocenjevanja poškodovanosti objektov v aplikacijo AJDA.
Izvedba usposabljanja cenilcev. Povečati število izvedenih kontrol na terenu.

Neposredni učinki
C0375 - Zagotoviti popolnjenost, opremljenost in usposobljenost komisij za ocenjevanje škode po nesrečah
Prispeva k rezultatu: C7524 - Izboljšanje sposobnosti zagotavljanja pripravljenosti, odzivanja ob nesrečah in ocenjevanje škode
Z zagotovitvijo popolnitev mest cenilcev v državni, regijskih in občinskih komisijah za ocenjevanje škode z usposobljenimi in opremljenimi cenilci
zagotavljamo hitrejše, kvalitetnejše ocenjevanje škode in poškodovanosti ter s tem pravočasne podlage za odločanje o programih odprave posledic
nesreč.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10031 Odstotek usposobljenih in opremljenih cenilcev glede na načrtovan
program

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2008

90,00

2018 90,00

70,00

2019 90,00

90,00

2020 90,00

0,00

2021 90,00

0,00

2022 90,00

0,00
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Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Odstotek usposobljenih in opremljenih
I10031
cenilcev glede na načrtovan program

Kazalnik izkazuje dosežen odstotek razporejenih usposoblčjenih in opremljenih cenilcev – članov državne,
regisjkih in občinskih komisij za ocenjevanje škode glede na sprejeta merila/program/formacijo.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-0003 - Delovanje služb, komisij, enot in štabov CZ
Opis ukrepa
Izvajanje nalog v skladu s sklenjenimi pogodbami. Zagotavljanje delovanja štabov civilne zaščite, komisij, enot in drugih sestavov.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izvajanje nalog v skladu s sklenjenimi pogodbami. Zagotavljanje delovanja štabov civilne zaščite, komisij, enot in drugih sestavov.

Neposredni učinki
C7521 - Zagotoviti višjo stopnjo popolnjenosti in opremljenosti enot CZ
Prispeva k rezultatu: C7541 - Zagotavljanje visoke razpoložljivosti KIS ZIR in razvoj
Z razporeditvami ter opremljanjem enot in pripadnikov CZ doseči najmanj 95 % popolnjenost in opremljenost enot CZ ter s tem zagotoviti zmožnost
hitrega in učinkovitega odziva reševalnih služb, komisij, enot in štabov CZ ob nesrečah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I10039 Doseči najmanj 95 % opremljenost enot in pripadnikov CZ

%

2008

85,00

LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
2018

85,00

95,00

2019

90,00

90,00

2020

85,00

0,00

2021

90,00

0,00

2022

91,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10039 - Doseči najmanj 95 % opremljenost enot in pripadnikov
CZ
Zaradi pomanjkanja sredstev do 15.6. ni bil izveden nakup uniform CZ za pripadnike enot CZ na državnem in regijskem nivoju. Enote se bodo
postopoma popolnjevale z novimi pripadniki.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I10039

Doseči najmanj 95 % opremljenost enot in pripadnikov CZ

Kazalnik izkazuje opremljenost enot in pripadnikov CZ.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-0014 - Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah
Opis ukrepa
S sodelovanjem z drugimi predvsem sosednjimi državami in državami v regiji, aktivnim delovanjem v delovnih telesih in različnih aktivnostih
(usposabljanjih, vajah, z izmenjavo informacij, izvajanjem projektov, itd.) v okviru EU, OZN, Nato in drugih mednarodnih povezavah, URSZR
zagotavlja krepitev dejavnosti za preprečevanje nesreč in dvig pripravljenosti za ukrepanje ob nesrečah v Sloveniji in v drugih državah.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
S sodelovanjem z drugimi predvsem sosednjimi državami in državami v regiji, aktivnim delovanjem v delovnih telesih in različnih aktivnostih
(usposabljanjih, vajah, z izmenjavo informacij, izvajanjem projektov, itd.) v okviru EU, OZN, Nato in drugih mednarodnih povezavah, URSZR
zagotavlja krepitev dejavnosti za preprečevanje nesreč in dvig pripravljenosti za ukrepanje ob nesrečah v Sloveniji in v drugih državah.
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Neposredni učinki
C0387 - Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah
Prispeva k rezultatu: C7524 - Izboljšanje sposobnosti zagotavljanja pripravljenosti, odzivanja ob nesrečah in ocenjevanje škode
Razvijati in širiti mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči, še posebej sodelovanje s sosednjimi državami ter državami v
regiji, ki jih povezujejo skupne nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč. Sodelovati pri aktivnostih na področju civilne zaščite na ravni EU ter v
mednarodnih organizacijah (OZN, Nato) in regionalnih pobudah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelovati na
mednarodnih usposabljanjih in na mednarodnih vajah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04734 % izvedbe načrtovanih aktivnosti programa mednarodnega
sodelovanja

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Cil. VREDNOST

2009

100,00

2011

100,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 80,00

80,00

2015 80,00

80,00

2016 95,00

100,00

2017 90,00

90,00

2018 90,00

90,00

2019 98,00

90,00

2020 0,00

80,00

2021 0,00

90,00

2022 0,00

90,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04734 - % izvedbe načrtovanih aktivnosti programa
mednarodnega sodelovanja
Zaradi ukrepov COVID-19 so bile aktivnosti odpovedane oz. izvedene preko AVK.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

I04734 % izvedbe načrtovanih aktivnosti programa mednarodnega sodelovanja

OPIS
Kazalnik izkazuje stopnjo realizacije programa mednarodnega sodelovanja.

Pravne podlage
ID

NAZIV

BATKTN

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri
katastrofah ali težkih nesrečah (BATKTN)

BHRVNCN

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi
nesrečami (BHRVNCN)

BHUVNCN

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in
civilizacijskimi nesrečami (BHUVNCN)

BPLNN

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč
ter odpravljanju njihovih posledic (BPLNN)

BRUPN

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih
nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN)

BSKSN

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih
nesrečah (BSKSN)

ZVNDNUPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-0021 - Sofinanciranje programa razminiranja
Opis ukrepa
Sofinanciranje programa razminiranja minskih polj in pomoč in medicinska rehabilitacija žrtvam min. Program izvaja Mednarodna ustanova Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF). Mednarodna ustanova - Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min v skladu z nacionalnimi
načrti v protiminski dejavnosti izvaja tudi projekte pomoči žrtvam min, ki obsegajo predvsem programe rehabilitacije ter podpore nacionalnim
rehabilitacijskim kapacitetam v obliki usposabljanja strokovnjakov za protiminsko delovanje.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Sofinanciranje programa razminiranja minskih polj in pomoč in medicinska rehabilitacija žrtvam min. Program izvaja Mednarodna ustanova Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF). Mednarodna ustanova - Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min v skladu z nacionalnimi
načrti v protiminski dejavnosti izvaja tudi projekte pomoči žrtvam min, ki obsegajo predvsem programe rehabilitacije ter podpore nacionalnim
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rehabilitacijskim kapacitetam v obliki usposabljanja strokovnjakov za protiminsko delovanje.

Neposredni učinki
C4224 - Sofinanciranje izvajanja programa Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min
Prispeva k rezultatu: C2150 - Pridobitev izvajanja projektov v tretjih državah, ki se financirajo s sredstvi EU
Izvajati razminiranje minskih polj na ogroženih območjih in medicinsko rehabilitacijo žrtev min. Izvajati aktivnosti protiminske dejavnosti, pomoč
žrtvam min in ozaveščenje o nevarnosti min.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04753

% sofinanciranja

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

%

2010

100,00

2011

100,00

Cil. VREDNOST

2012

100,00

36,00

2013

100,00

100,00

2014

115,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

100,00

2019

100,00

100,00

2020

0,00

100,00

2021

0,00

100,00

2022

0,00

100,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-S011 - Sofinanciranje požarne varnosti
Opis skupine projektov
Delovanje URSZR na področju sofinanciranja požarne varnosti.

Neposredni učinki
C7530 - Upravljanje s sredstvi požarnega sklada
Prispeva k rezultatu: C2066 - Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike
Opis cilja

Kazalniki

1912-11-S014 - Mednarodni projekti
Opis skupine projektov
Delovanje URSZR na področju mednarodnarodnih projektov.

Neposredni učinki
C4221 - Izvajanje mednarodnih projektov
Prispeva k rezultatu: C7524 - Izboljšanje sposobnosti zagotavljanja pripravljenosti, odzivanja ob nesrečah in ocenjevanje škode
Izvajanje nalog iz evropskih projektov na področju civilne zaščite skladno s strategijo Vlade Republike Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04738 % izvedbe načrtovanih aktivnosti po projektu

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST

LETO Dos. VREDNOST

100,00

2011

100,00

Cil. VREDNOST

2012

100,00

100,00

2013

100,00

100,00

2014

80,00

80,00
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I10841 Število izvedenih tečajev MBC in TEC

št

I10842 Število izvedenih štabnih vaj

št

2020

2020

0,00

0,00

2015

100,00

80,00

2016

95,00

100,00

2017

95,00

100,00

2018

95,00

90,00

2019

90,00

90,00

2020

0,00

40,00

2021

0,00

90,00

2022

0,00

90,00

2020

0,00

4,00

2021

0,00

12,00

2022

0,00

3,00

2020

0,00

1,00

2021

0,00

6,00

2022

0,00

3,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04738 - % izvedbe načrtovanih aktivnosti po projektu
Odpovedi aktivnosti zaradi COVID-19.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število
izvedenih
I10841 tečajev
MBC in
TEC

Načrtovanje in izvedba osnovnih tečajev za module (MBC) in tečajev za tehnične strokovnjake (TEC). V projektu, ki obsega 18. cikel tečajev,
bo skupno izvedenih 19 tečajev: 10 MBC tečajev in 9 TEC tečajev. URSZR ima kot vodilni partner ključno vlogo pri koordinaciji,
administrativnih nalogah, finančnem poslovanju projekta ter stiku z EK in ostalimi partnerji. Prav tako URSZR organizira 5 tečajev MBC v
ICZR Ig. URSZR zagotovi izvedbo tečaja, predavatelje/trenerje in direktorja tečaja.

Število
izvedenih
štabnih
vaj

Namen projekta je oblikovanje, načrtovanje, izvedba in ocenjevanje štabnih vaj za module civilne zaščite, za enote za tehnično podporo in
pomoč (TAST), druge odzivne zmogljivosti ter ekipe za oceno stanja in koordinacijo (EUCPT) ter zasnova, načrtovanje in izvedba
računalniško podprtih simulacijskih vaj za potencialne vodje EUCPT. Ohranjanje stika z razvojem operativnih zmogljivosti mehanizma Unije
na področju civilne zaščite in prenos dobrih praks v delo operativnih enot v Sloveniji.

I10842

1912-11-S016 - Upravljanje s sredstvi požarnega sklada
Opis skupine projektov
Upravljanje sredstev in delovanja na področju požarnega sklada.

Neposredni učinki
C5628 - Upravljanje s sredstvi požarnega sklada
Prispeva k rezultatu: C2066 - Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike
Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva proračuna RS, kar določa 59. člen ZVPP (Ur.l.RS, št. 3/07). Višino požarne takse določa Uredba o
požarni taksi (Ur.l.RS, št. 34/06) in znaša 5% od osnove za obračun požarne takse. Sredstva požarne takse se v skladu z zakonom in sklepi vlade RS v
višini 70% zbranih sredstev razdelijo mesečno lokalnim skupnostim. Za izvajanje nalog širšega pomena je namenjenih 30% zbranih sredstev požarne
takse. V skladu z ZVPP o njih odloča Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (imenuje ga Vlada RS), ki porabo teh sredstev določi z
letnim planom.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05645

% realizacije letnega načrta

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

%

2009

100,00

2011

90,00

Cil. VREDNOST

2012

74,00

100,00

2013

93,00

100,00

2014

97,00

100,00

2015

85,00

100,00

2016

89,00

100,00

2017

86,00

100,00

2018

88,00

100,00

2019

96,00

100,00

2020

0,00

88,00

2021

0,00

90,00

2022

0,00

90,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05645 - % realizacije letnega načrta
Zaradi epidemije COVID-19 je odpadla večina usposabljanj prostovoljnih gasilcev in tudi druge aktivnosti. Gasilska olimpijada se prenese v leto
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2022.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I05645

% realizacije letnega načrta

Kazalnik izkazuje realizacijo načrta upravljanja s sredstvi požarnega sklada.

1912-11-S019 - Odzivnost in delovanje reševalnih enot
Opis skupine projektov
Delovanje URSZR na področju reševanja in odzivnosti enot za zaščito in reševanje.

Neposredni učinki
C5626 - Z nabavami specialne in namenske reševalne in zaščitne opreme izboljšati odzivanje državnih reševalnih enot
Prispeva k rezultatu: C2066 - Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike
Z nakupi specialne in namenske reševalne in zaščitne opreme izboljšati odzivanje državnih reševalnih enot ter dvigniti kakovost neposrednega
soočanja z intervencijskimi nalogami ter s tem doseči tako boljšo odzivnost kot tudi večjo varnost tako za prizadete v nesreči kot reševalce.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10040 Odstotek realizacije letnega programa opremljanja državnih reševalnih
enot

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2008

95,00

2018 95,00

95,00

2019 95,00

95,00

2020 95,00

0,00

2021 95,00

0,00

2022 95,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Odstotek realizacije letnega programa opremljanja državnih
I10040
reševalnih enot

OPIS
Kazalnik izkazuje odstotek realizacije letnega programa opremljanja državnih
reševalnih enot.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma
Opis podprograma
V okviru podprograma Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja VNDN
vključno z varstvom pred požarom in varstvom pred utopitvami. Ključna je zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za delovanje in
učinkovito odzivanje URSZR z njenimi izpostavami in centri za obveščanje.
Podprogram vključuje tudi izvajanje preventivne dejavnosti VNDN, vključno z varstvom pred požarom in varstvom pred utopitvami z namenom
izboljšanja pripravljenosti in odzivnosti na naravne in druge nesreče; poudarek je na sistemskem razvoju in spremljanju področij in na urejanju
prostora za potrebe zaščite in reševanje in varstva pred požarom, organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje in
delovanje sistema zvez, spremljanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, obveščanje
pristojnih državnih in drugih organov o nevarnostih vseh vrst nesreč, razvoj informacijske in komunikacijske opreme ter opreme sistema zvez,
prevzem siren javnega alarmiranja iz občin v enoten sistem javnega alarmiranja v RS, zagotavljanje pogojev za funkcionalno delovanje
Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS, izdelavo programov usposabljanj ter neposredno izvajanje določenih programov usposabljanj ter
vaj, organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti državnih sil za ZRP za zagotovitev učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih
nesrečah, urejanje prostora za potrebe VNDN, posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, nakup in vzdrževanje materialnih
sredstev državnih rezerv, specialne opreme in sredstev za ZRP, vozil CZ ter opreme za redno dejavnost, vzpostavitev celovitega in odzivnega
logističnega sistema za podporo delovanju sil za ZRP na državni in regijski ravni in vzdrževanje infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe URSZR.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Na področju pripravljenosti enot sistema zaščite reševanja in pomoči se bo optimiziralo delovanje enot za prečrpavanje velikih količin vode (HCP),
tehnično reševalne enote, enote za RKB zaščito in drugih enot. Načrt popolnitve enot, služb in organov Civilne zaščite na državnem in regijskem
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nivoju v letu 2022 predvideva sklenitev novih pogodb s 40 pripadniki. Za zaščito zaposlenih v URSZR, pogodbenih pripadnikov in pripadnikov sil
ZRP in gasilcev v GEŠP se bodo v primeru nadaljnje grožnje okužb z novim koranovirusom izvajali nakupi osebne zaščitne opreme in skupne
tehnične opreme ter vozil za enote. Stalno pripravljenost 24/7 oz. redno delovanje gasilskih enot širšega pomena, gorske, jamske in podvodne
reševalne službe se bo tudi v prihodnje zagotavljalo z rednim sofinanciranjem enot in njihovih zvez na podlagi sklenjenih pogodb. Povečanje
sredstev za 5% bo to pripravljenost še izboljšalo, saj se s tem zagotovi boljša opremljenost enote ter zagotovi boljše pogoje za delo pripadnikov
enot. S povečanjem sredstev za sofinanciranje dejavnosti se bo lahko dodatno izboljšala opremljenost enot ter zagotovili boljši pogoji za njihov
odziv. Sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme se bo zagotovilo v enaki višini kot v letu 2021. Pri GEŠP se, zaradi
večanja števila intervencij in nalog, predvideva zvišanja število zaposlenih oz. aktiviranih prostovoljnih gasilcev, kar bo zahtevalo dodatna finančna
sredstva. Pri GEŠP se predvideva, da bodo aktivnosti enote in intervencije zahtevale nadaljnje višanje sredstev za delovanje. Poleg tega se načrtuje,
da se bo do leta 2022 oblikoval koncept odziva in ukrepanja ob nesrečah v železniških predorih in na nedostopnih odsekih železnice, vključno z
nabavami vozil in dodatne opreme ter določitvijo enot, ki bodo posredovale. Tudi v letu 2022 se ocenjuje, da se bo obseg nalog enote NUS
povečeval. Enako velja za aktivnosti odstranjevanja in uničevanja nevarnih snovi ob nesrečah.
Nadaljevali bomo s celovitim upravljanjem področja varnosti pred požarom in varstvom pred utopitvami iz pristojnosti Uprave RS za zaščito in
reševanje ter posodabljanjem ocen ogroženost in načrtov zaščite in reševanja.
Na področju usposabljanja bodo izvedbe prilagojene prioritetnim vsebinam, novim prednostnim programom in izvedbi usposabljanj, ki zaradi
novega korona virusa niso bila izvedena.

1912-11-0004 - Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito
Opis ukrepa
URSZR organizira in izvaja uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja za pripradnike sil za zaščito, reševanje in pomoč in programe poklicnega
izobraževanja gasilcev na srednji in višji strokovni stopnji. Zagotavlja pogoje za usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Izdeluje in implementira
nacionalni poklicni kvalifikaciji za poklicne in prostovoljne gasilce. Pripravlja letni in večletne načrte izobraževanj in usposabljanj, pripravalja nove
in posodablja obstoječe programe izobraževanj in usposabljanj in izvaja njihovo evalvacijo. Razvija nova učna sredstva, poligone in pripravlja učna
gradiva. Načrtuje vaje državnega pomena in pripravlja aktivnosti za dneve zaščite in reševanja. Prizadeva si za dvigovanje kakovosti
predavateljskega dela s strokovnega in didaktičnega vidika. Usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč preverja skozi dopolnilna
usposabljanja in na vajah. Z vajami se preverja celovito pripravljenost in usposobljenost različnih enot in sil za zaščito, reševanje in pomoč,
sodelovanje med reševalnimi enotami, Slovensko vojsko, Policijo in delovanje na mednarodni ravni.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
URSZR organizira in izvaja uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja za pripradnike sil za zaščito, reševanje in pomoč in programe poklicnega
izobraževanja gasilcev na srednji in višji strokovni stopnji. Zagotavlja pogoje za usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Izdeluje in implementira
nacionalni poklicni kvalifikaciji za poklicne in prostovoljne gasilce. Pripravlja letni in večletne načrte izobraževanj in usposabljanj, pripravalja nove
in posodablja obstoječe programe izobraževanj in usposabljanj in izvaja njihovo evalvacijo. Razvija nova učna sredstva, poligone in pripravlja učna
gradiva. Načrtuje vaje državnega pomena in pripravlja aktivnosti za dneve zaščite in reševanja. Prizadeva si za dvigovanje kakovosti
predavateljskega dela s strokovnega in didaktičnega vidika. Usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč preverja skozi dopolnilna
usposabljanja in na vajah. Z vajami se preverja celovito pripravljenost in usposobljenost različnih enot in sil za zaščito, reševanje in pomoč,
sodelovanje med reševalnimi enotami, Slovensko vojsko, Policijo in delovanje na mednarodni ravni.

Neposredni učinki
C0377 - Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč
Prispeva k rezultatu: C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti mladih, s temami s
področja ZiR
Posodobiti programe izobraževanja, izboljšati in dvigniti raven usposobljenosti vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč na vseh nivojih, zagotoviti
čim boljše pogoje in pristope za izvajanje izobraževanj in usposabljanj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000696 % izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na načrtovano

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Cil. VREDNOST
%

2009

100,00

2011

80,00

2012

80,00

100,00

2013

100,00

100,00

2014

100,00

100,00

2015

97,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

95,00

100,00

2018

100,00

90,00

2019

100,00

95,00

2020

0,00

75,00

2021

0,00

95,00

2022

0,00

95,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000696 - % izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na
načrtovano
Odpovedi usposabljanj zaradi novega Covid 19.
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Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I000696 % izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na načrtovano

Kazalnik izkazuje odstotek izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na načrtovano.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-0008 - Izvajanje preventivne dejavnosti
Opis ukrepa
URSZR izvaja preventivne aktivnosti na področju varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter koordinira druge preventivne aktivnosti z
namenom izboljšati pripravljenost na naravne in druge nesreče, posodablja ocene ogroženosti in načrte zaščite in reševanja glede na podnebne
spremembe in druge sodobne vire ogrožanja. Uvaja vsebine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v primarno izobraževanje in
izdeluje učna gradiva za učitelje in učence. Pripravlja in izvaja literarne in likovne natečaje za učence na primarni ravni. Sodeluje na prireditvah za
otroke in mladostnike s predstavitvami vsebin varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Seznanja širšo in strokovno javnost z ukrepi varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in novostmi s tega področja (dnevi zaščite in reševanja, izdaja strokovne revije, okrogle mize, zgibanke, napotki
na spletni strani...)

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
URSZR izvaja preventivne aktivnosti na področju varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter koordinira druge preventivne aktivnosti z
namenom izboljšati pripravljenost na naravne in druge nesreče, posodablja ocene ogroženosti in načrte zaščite in reševanja glede na podnebne
spremembe in druge sodobne vire ogrožanja. Uvaja vsebine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v primarno izobraževanje in
izdeluje učna gradiva za učitelje in učence. Pripravlja in izvaja literarne in likovne natečaje za učence na primarni ravni. Sodeluje na prireditvah za
otroke in mladostnike s predstavitvami vsebin varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Seznanja širšo in strokovno javnost z ukrepi varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in novostmi s tega področja (dnevi zaščite in reševanja, izdaja strokovne revije, okrogle mize, zgibanke, napotki
na spletni strani...)

Neposredni učinki
C0381 - Izvajanje preventivne dejavnosti
Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen
ogroženosti in načrtov ZiR
Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči, odstrani ali zmanjša varnostno tveganje. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč
in preprečitvijo razvoja posledic s posodabljanjem ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, s povečanjem seznanjenosti prebivalcev, šolske
in predšolske mladine z nevarnostmi in usposabljanem strokovne javnosti. Zagotavljati dostop do podatkov in informacij o izvajanju preventivnih
urekpov v primeru različnih nesreč in izvajanju osebne in vzajemne zaščite. Izboljšati informiranost prebivalstva o nevarnostih naravnih in drugih
nesreč. Izvajati razvojno raziskovalne naloge za izboljšanje preventivnih ukrepov na področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04671

% realizacije načrta delovanja preventive

VIR ME IZH. LETO
%

2010

IZH. VREDNOST

LETO Dos. VREDNOST

Cil. VREDNOST

100,00

2011

100,00

2012

100,00

100,00

2013

100,00

100,00

2014

100,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

90,00

90,00

2019

90,00

90,00

2020

0,00

87,00

2021

0,00

87,00

2022

0,00

87,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04671 - % realizacije načrta delovanja preventive
Zaradi ukrepov Covid 19 ni izvedb strokovnih izpitov, posvetov in dogodkov za prebivalce.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I04671

% realizacije načrta delovanja preventive

Kazalnik izkazuje uspešnost pri doseganju ciljev na področju preventivne dejavnosti.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZGas-UPB1

Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1)

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

ZVPoz-UPB1

Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1)

ZVU-UPB1

Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)

1912-11-0013 - Delovanje sistema varstva pred nesrečami
Opis ukrepa
URSZR opravja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zagotovitev
pogojev za delo, zagotovitev plačila najema prostorov in ustreznega zavarovanja in varovanja premoženja ter zagotovitev nezgodnega zavarovanja
oseb.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
URSZR opravja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zagotovitev
pogojev za delo, zagotovitev plačila najema prostorov in ustreznega zavarovanja in varovanja premoženja ter zagotovitev nezgodnega zavarovanja
oseb.

Neposredni učinki
C0386 - Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN)
Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen
ogroženosti in načrtov ZiR
URSZR uresničuje cilje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno z načrtovanim razvojem stroke je potrebno stalno
prilagajanje in noveliranje normativnih podlag in nadgradnja sistema VNDN. Cilje na področju VNDN se lahko učinkovito dosega le s celostnim
pristopom in medresorskim usklajevanjem, delovanjem v okviru EU ter aktivnostmi in pobudami na področju bilateralnega in multilateralnega
sodelovanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000706

Število popolnjenih delovnih mest

VIR ME
Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

Cil. VREDNOST

2010

334,00

2011

344,00

2012

315,00

347,00

2013

323,00

327,00

2014

317,00

320,00

2015

322,00

320,00

2016

317,00

323,00

2017

320,00

323,00

2018

327,00

323,00

2019

329,00

347,00

2020

0,00

347,00

2021

0,00

360,00

2022

0,00

370,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I000706

Število popolnjenih delovnih mest

Kazalnik prikazuje število zaposlenih v URSZR.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-0015 - Zagotavljanje pogojev za delovanje ICZR
Opis ukrepa
Zagotavljanje potrebnih materialnih sredstvev za redno delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR) in enot v Sežani in
Pekrah ter vzdrževanje opreme in sredstev za potrebe izobraževanja in usposabljanja.
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Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotavljanje potrebnih materialnih sredstvev za redno delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR) in enot v Sežani in
Pekrah ter vzdrževanje opreme in sredstev za potrebe izobraževanja in usposabljanja.

Neposredni učinki
C4201 - Zagotovitev pogojev za delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR)
Prispeva k rezultatu: C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti mladih, s temami s
področja ZiR
Zagotovitev pogojev za izvajanje izobraževanj in usposabljanj za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč in programe poklicnega izobraževanja
gasilcev na srednji in višji strokovni stopnji ter pogojev za usposabljanje prostovoljnih gasilcev v ICZR in enotah v Sežani in Pekrah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO

I04680

% načrtovane porabe materialnih sredstev

%

2009

IZH. VREDNOST

LETO Dos. VREDNOST

Cil. VREDNOST

100,00

2011

90,00

2012

60,00

100,00

2013

98,00

100,00

2014

99,00

90,00

2015

100,00

90,00

2016

100,00

100,00

2017

85,00

100,00

2018

85,00

90,00

2019

80,00

90,00

2020

0,00

80,00

2021

0,00

95,00

2022

0,00

95,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04680 - % načrtovane porabe materialnih sredstev
Zaradi Covid 19 nekatera javna naročila niso bila izvedena skladno z roki.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

% načrtovane porabe materialnih
I04680
sredstev

Kazalnik izkazuje stopnjo izpolnjevanja programa za zagotavljanje infrastrukture, MTS, virov in pogojev za
delovanje ICZR.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-0017 - Pogodbeno opravljanje službe v civilni zaščiti
Opis ukrepa
Zagotoviti popolnitev organov vodenja, enot in služb civilne zaščite s sklenitvijo pogodb o službi v civilni zaščiti.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti popolnitev organov vodenja, enot in služb civilne zaščite s sklenitvijo pogodb o službi v civilni zaščiti.

Neposredni učinki
C4170 - Pogodbeno opravljanje službe v civilni zaščiti
Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen
ogroženosti in načrtov ZiR
Skladno z Uredbo o službi v civilni zaščiti je potrebna popolnitev organov vodenja, enot in služb CZ za opravljanje specializiranih nalog zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju celotne države, za katere so potrebna posebna strokovna znanja ali posebna
usposobljenost in so namenjene tudi za pomoč drugim državam in jih ni mogoče zagotoviti z delovanjem že obstoječih reševalnih sestavov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04608

Število sklenjenih pogodb

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

število

2009

61,00

2011

10,00

Cil. VREDNOST

2012

21,00

20,00

2013

24,00

30,00
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2014

3,00

20,00

2015

4,00

20,00

2016

11,00

20,00

2017

38,00

20,00

2018

34,00

20,00

2019

23,00

20,00

2020

0,00

60,00

2021

0,00

40,00

2022

0,00

40,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04608 - Število sklenjenih pogodb
Za leto 2020 je podpisana sprememba načrta popolnitve na 60 pripadnikov (popolnitev enot HCP in psihološka pomoč), v letih 2021 in 2022 je
predvideno 40 novih pogodb.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I04608

Število sklenjenih pogodb

Kazalnik izkazuje število sklenjenih pogodb za opravljanje dela v enotah CZ.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-S002 - Informacijski in komunkacijski sistem
Opis skupine projektov
Za nemoteno delovanje zaščite in reševanja.

Neposredni učinki
C7531 - Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami
Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen
ogroženosti in načrtov ZiR

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10113 Delež vzpostavitve vmesnikov za uvedbo novih aplikacij za sprejem in
posredovanje klicev 112

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

2008

90,00

2018 90,00

0,00

2019 90,00

0,00

2020 90,00

0,00

2021 90,00

0,00

2022 90,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Delež vzpostavitve vmesnikov za uvedbo novih aplikacij za sprejem in Kazalnik izkazuje delež vzpostavljenih vmesnikov za uvedbo novih aplikacij za
I10113
posredovanje klicev 112
sprejem in posredovanje klicev.

1912-11-S009 - Državne rezerve in oprema enot civilne zaščite
Opis skupine projektov
Za nemoteno delovanje sistema zaščite in reševanja.

Neposredni učinki
C7532 - Oblikovanje državnih rezerv in opremljanje enot za zaščito, reševanje in pomoč
Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen
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ogroženosti in načrtov ZiR

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10112 Stopnja realizacije načrta oblikovanja državnih rezerv in opreme enot
ZIR

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2008

95,00

2018 95,00

70,00

2019 95,00

80,00

2020 95,00

0,00

2021 95,00

0,00

2022 95,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Stopnja realizacije načrta oblikovanja državnih rezerv in
I10112
opreme enot ZIR

Kazalnik izkazuje uspešnost pri doseganju ciljev na področju oblikovanja državnih rezerv in
opreme enot ZIR.

1912-11-S015 - Adaptacija in rekonstrukcija infrastrukture URSZR
Opis skupine projektov
Delovanje na področju adaptacij in rekonstrukcij objektov URSZR.

Neposredni učinki
C4305 - Adaptacija in rekonstrukcija infrastrukturnih zmogljivosti URSZR
Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen
ogroženosti in načrtov ZiR
Vzpostavitev celovitega in odzivnega logističnega sistema za podporo delovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni in regijski ravni,
investicijsko vzdrževanje in prilagoditev infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe izobraževanja in usposabljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ,
vključno z usposabljanje gasilcev.z usposabljanje gasilcev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04934

% realizacije načrtovanega programa

VIR ME IZH. LETO
%

2009

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

100,00

2011

90,00

Cil. VREDNOST

2012

99,60

100,00

2013

80,00

100,00

2014

100,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

95,00

100,00

2019

95,00

100,00

2020

0,00

95,00

2021

0,00

95,00

2022

0,00

95,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I04934

% realizacije načrtovanega programa

Kazalnik izkazuje realizacijo načrta gradenj.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2304 - Sredstva za financiranje epidemij
230401 - Sredstva za financiranje epidemije COVID-19

Opis podprograma
Finančna sredstva so namenjena učinkovitemu spopadanju z epidemijo COVID-19. Iz podprograma se financirajo stroški, povezani z epidemijo
nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki so potrebni za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Vključuje finančna sredstva za zaščitna sredstva,
COVID-19 dodatke pri plačah zaposlenih, donirana sredstva zavarovalnic ter dodatke vpoklicanih pripadnikov CZ.

Stran 37 od 62

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Nadaljevalo se bo z vzdrževanjem pripravljenosti in odzivom na epidemijo COVID-19. Izvajale se bodo aktivnosti za dopolnjevanje načrtov zaščite in
reševanja na vseh ravneh. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkovitemu odzivu vseh nosilcev načrtovanja v vseh pandemskih fazah.

1912-20-0005 - Zaščita, reševanje in pomoč URSZR - COVID-19
Opis ukrepa
Namen ukrepa: zagotavljanje javnega interesa, za potrebe zaščite pri izvajanju pomoči ogroženim in okuženim prebivalcem, preprečevanje nadaljnje
širitve koronavirusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19, na območje Republike Slovenije in ogroža zdravje večjega števila ljudi oz. celo
življenj. Cilji ukrepa: prehrana in voda za aktivirane pripadnike CZ in prostovoljce, zagotovitev prevoza pilotov letal, ki so dostavljali zaščitna
sredstva, zagotovitev odvoza mešanih odpadkov iz kontrolnih točk, zagotovitev začasne nastanitve in oskrbe prebivalcev, ki so se vrnili iz tujine in
jim je bila odrejena karantena, plačila nadomestil osebnega dohodka aktiviranim pripadnikom CZ, testiranje in pregled uporabnosti celo obraznih
mask, zagotovitev nakupa drobnega in pritrdilnega materiala ter servisiranje za potrebe nemotenega delovanja mobilnega stacionarija, ki se je
postavil z namenom oskrbe obolelih s COVID-19.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Namen ukrepa: zagotavljanje javnega interesa, za potrebe zaščite pri izvajanju pomoči ogroženim in okuženim prebivalcem, preprečevanje nadaljnje
širitve koronavirusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19, na območje Republike Slovenije in ogroža zdravje večjega števila ljudi oz. celo
življenj. Cilji ukrepa: prehrana in voda za aktivirane pripadnike CZ in prostovoljce, zagotovitev prevoza pilotov letal, ki so dostavljali zaščitna
sredstva, zagotovitev odvoza mešanih odpadkov iz kontrolnih točk, zagotovitev začasne nastanitve in oskrbe prebivalcev, ki so se vrnili iz tujine in
jim je bila odrejena karantena, plačila nadomestil osebnega dohodka aktiviranim pripadnikom CZ, testiranje in pregled uporabnosti celo obraznih
mask, zagotovitev nakupa drobnega in pritrdilnega materiala ter servisiranje za potrebe nemotenega delovanja mobilnega stacionarija, ki se je
postavil z namenom oskrbe obolelih s COVID-19.

Neposredni učinki
C7838 - Uspešno soočanje z epidemijo COVID-19
Prispeva k rezultatu: C0000 - Neznan
Sredstva za financiranje aktivnosti in ukrepov, ki so potrebni za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10765

Delež pravočasno izvedenih izplačil

VIR ME IZH. LETO
%

2020

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2020

100,00

0,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDLGPE

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

ZIUZEOP

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Oris proračunskega uporabnika
PU 1913 IRSVNDN je organ v sestavi MO, ki deluje v sklopu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Finančni načrt PU 1913 je v celoti
na politiki 07.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge

Opis podprograma
Opis podprograma
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) v okviru navedenega podprograma izvaja inšpekcijski
nadzor nad spoštovanjem predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred
utopitvami ter izvaja naloge prekrškovnega organa. Vključuje tudi zagotavljanje pogojev za delovanje inšpektorata.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
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Inšpektorat bo izvajal inšpekcijske nadzore na navedenih področjih, tako pravnih kot fizičnih oseb, predvsem pa nadzor v večstanovanjskih
stavbah, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, društvih in drugih nevladnih organizacijah, lokalnih skupnostih, ministrstvih in
drugih državnih organih.
Inšpektorji bodo izvajali tudi nadzor v URSZR in njenih izpostavah ter sodelovali na intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah, pri raziskavah
vzrokov požara, ocenjevanju vaj s področja zaščite in reševanja ter drugih vajah v MO.

1913-16-0001 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge IRSVNDN
Opis ukrepa
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru navedenega ukrepa izvaja inšpekcijski nadzor nad
spoštovanjem predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred utopitvami ter
izvaja naloge prekrškovnega organa. Vključuje tudi zagotavljanje pogojev za delovanje inšpektorata.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru navedenega ukrepa izvaja inšpekcijski nadzor nad
spoštovanjem predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred utopitvami ter
izvaja naloge prekrškovnega organa. Vključuje tudi zagotavljanje pogojev za delovanje inšpektorata.

Neposredni učinki
C0388 - Zagotavljanje zakonitosti preko inšpekcijskih nadzorov in izvajanja nalog prekrškovnega organa
Prispeva k rezultatu: C2073 - Realizacija načrtovanih inšpekcijskih nadzorov in izvedba prekrškovnih nalog
Z inšpekcijskim nadzorom, ki obsega ugotovitev stanja in pomanjkljivosti, odrejanje in spremljanje realizacije ukrepov se zagotavlja zakonitost
delovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakonitost se zagotavlja tudi z izvajanjem nalog prekrškovnega organa po
zakonu o prekrških.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I000708 Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekškovnih nalog

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Cil. VREDNOST

Število 2009

5.553,00

2011

6.242,00

2012 5.190,00

5.600,00

2013 6.356,00

5.500,00

2014 6.577,00

5.300,00

2015 9.175,00

5.100,00

2016 11.239,00

5.300,00

2017 8.532,00

6.100,00

2018 8.322,00

6.100,00

2019 9.255,00

6.600,00

2020 0,00

6.600,00

2021 0,00

7.000,00

2022 0,00

7.000,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I000708 Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekškovnih nalog Kazalnik prikazuje število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekškovnih nalog.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZGas-UPB1

Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1)

ZVNDN-UPB1

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

ZVPoz-UPB1

Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1)

ZVU-UPB1

Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)

1914 - Generalštab Slovenske vojske
Oris proračunskega uporabnika
PU 1914 - Slovenska vojska je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje v sklopu obrambnega sistema na področju vojaške obrambe v RS.
Vključuje pa se tudi v sistem zavezništva s ciljem zagotovitve stabilnosti in zaščite interesov RS. Finančni načrt PU 1914 je v celoti na politiki 07.
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma
Opis podprograma
Slovenija bo predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta (julij-december) 2021. Ministrstvo za obrambo bo v okviru predsedovanja vključeno v
delovne odbore in skupine s področja Skupne varnostne in obrambne politike in bo nadaljevalo delo v luči osemnajstmesečnega programa trio
predsedstva (skupaj z Nemčijo in Portugalsko). MO bo hkrati pripravilo program s prednostnimi nalogami predsedovanja s področja SVOP, v okviru
šestmesečnega programa predsedovanja RS.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
V prvi polovici leta 2022 bodo potekale zaključne aktivnosti v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU (priprava poročil in analiz po posameznih
področjih – vsebina, finance, kadri, logistika, komuniciranje in promocija).

1914-20-0020 - Predsedovanje Svetu EU - Generalštab SV
Opis ukrepa
Z ukrepom se skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije izvajajo aktivnosti, povezane s pripravami in izvedbo posebnega vladnega projekta
Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije v 2021.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z ukrepom se skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije izvajajo aktivnosti, povezane s pripravami in izvedbo posebnega vladnega projekta
Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije v 2021.

Neposredni učinki
C7737 - Sodelovanje Generalštaba SV pri predsedovanju RS Svetu EU.
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10613 Sodelovanje Generalštaba SV pri predsedovanju RS Svetu EU.

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
%

2020

100,00

2020

100,00

0,00

2021

100,00

0,00

2022

100,00

0,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

MESVSF

Zakon o ratifikaciji Večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije
(MESVSF)

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0702 - Vojaška obramba
070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske

Opis podprograma
Opis podprograma
Poslanstvo podprograma Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov SV je doseganje in vzdrževanje načrtovane kadrovske popolnitve za
uresničevanje temeljnih nalog vojaške obrambe v RS in v tujini.
Temeljne naloge so: doseganje in vzdrževanje kadrovske pripravljenosti za izvajanje nacionalne obrambe, zagotavljanje kadrovske rasti SV,
zagotavljanje kadra za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah, zagotavljanje kadra za mirnodobno strukturo SV v tujini, zagotavljanje
pripravljenosti pogodbene rezerve, izvajanje izobraževanja in usposabljanja posameznikov, opremljanje posameznikov z vojaško uniformo in osebno
opremo in izvajanje nalog celostne skrbi za pripadnike SV doma in v tujini ter podpore družinam v času, ko so pripadniki SV v MOM.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Načrtovan obseg STAS je 6.400 pripadnikov in obseg PPRS 800 pripadnikov.
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Nadaljevali bomo z zagotovitvijo potrebnih artiklov vseh vrst bojne uniforme, športne opreme in službenih uniform za popolnitev pripadnikov SV,
glede na kriterije pripadanja. Poskušali bomo zaključiti opremljanje vseh pripadnikov SV s službeno uniformo. Postopno bomo pričeli z dokupi
iztrošene opreme za nošenje, bivanje na terenu, v okviru razpoložljivih količin sklenjenega okvirnega sporazuma.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi zagotavljanja celostne skrbi za pripadnike SV doma in v tujini ter podpore družinam v času, ko so pripadniki SV na
MOM. Z zagotovitvijo normativnih podlag in ustreznih virov bomo izboljšali status pripadnikov STAS in PPRS.

1914-11-0011 - Izobraževanje in usposabljanje posameznikov
Opis ukrepa
Zagotoviti ustrezno raven usposobljenosti pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti. Ukrep se izvaja z aktivnostmi funkcionalnega usposabljanja in
izpopolnjevanja ter programe vojaškega usposabljanja in šolstva.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti ustrezno raven usposobljenosti pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti. Ukrep se izvaja z aktivnostmi funkcionalnega usposabljanja in
izpopolnjevanja ter programe vojaškega usposabljanja in šolstva.

Neposredni učinki
C0399 - Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja posameznikov ter priprava za opravljanje novih dolžnosti doma
in v tujini
Prispeva k rezultatu: C6691 - Pridobivanje, ohranjanje, prenos in nadgradnja kompetenc zaposlenih je povečano.
Zagotovitev udeležbe pripadnikov SV na kariernih izobraževanjih in usposabljanjih doma in v tujini, na funkcionalnih in specialističnih
izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih za pridobitev pooblastil, licenc, ki so pogoj za opravljanje formacijskih dolžnosti. Zagotovitev
dokončanja modularnega študija ob delu, udeležbe na jezikovnih tečajih in na pripravah pred napotitvami na MSSVT in MOM. Zagotovitev
usposabljanja na delovnem mestu, redne športne vadbe, udeležbe na pohodih in vojaških tekmovanjih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08335

Izvedena VIU v SV

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

število

2014

11,00

2014

11,00

0,00

2015

10,00

0,00

2016

11,00

11,00

2017

9,00

11,00

2018

12,00

12,00

2019

12,00

12,00

2020

10,00

0,00

2021

10,00

0,00

2022

10,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Izvedena Vojaško izobraževanje in usposabljanje (VIU) je pomemben dejavnik razvoja kadra SV. Kazalnik meri število izvedenih vojaških izobraževanj in
I08335
VIU v SV usposabljanj za potrebe kariernega razvoja posameznika ter zahtev DM. Vrsta in obseg VIU je določena z Načrtom VIU v SV.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0012 - Nezgodno zavarovanje
Opis ukrepa
Nezgodno zavarovanje pripadnikov SV pri izvajanju rednega dela in delovanja doma, delovanja na misijah in na dolžnostih v tujini.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Nezgodno zavarovanje pripadnikov SV pri izvajanju rednega dela in delovanja doma, delovanja na misijah in na dolžnostih v tujini.

Neposredni učinki
C0400 - Zagotovitev nezgodnega zavarovanja pri delu in delovanju doma in v tujini
Prispeva k rezultatu: C6689 - Zmanjšana je odsotnost zaposlenih od dela zaradi zdravstvenih razlogov za najmanj 10%.
Nezgodno zavarovanje pripadnikov SV pri izvajanju rednega dela in delovanja doma, delovanja na mednarodnih operacijah in misijah ter na
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dolžnostih v tujini.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

IZH.
LETO

VIR ME

I08337 Število primerov uveljavljanja nezgodnega zavarovanja

število 2014

I10746 Delež pripradnikov SV, ki jim je zagotovljeno nezgodno
zavarovanje

%

2020

IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
604,00

100,00

2015 600,00

0,00

2016 600,00

582,00

2017 600,00

505,00

2018 500,00

422,00

2019 400,00

391,00

2020 380,00

0,00

2021 360,00

0,00

2022 340,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08337 - Število primerov uveljavljanja nezgodnega zavarovanja
Kazalnik se nanaša na MO v celoti.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0013 - Upravljanje s kadri na dolžnostih v tujini
Opis ukrepa
Zagotoviti plače pripadnikom SV na mirnodobnih dolžnostih v tujini skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti plače pripadnikom SV na mirnodobnih dolžnostih v tujini skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki
C0401 - Zagotavljanje sredstev za plače pripadnikov SV v tujini
Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
Zagotavljanje sredstev za plače pripadnikov SV, na opravljanju dolžnosti v mirnodobni strukturi SV v tujini. Pravica porabe temeljijo na normativni
podlagi določeni v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini pri čemer je upoštevano načrtovano število pripadnikov
SV na dolžnostih v tujini.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08325 Število pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini (MSSVT).

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

število 2014

65,00

2015 65,00

0,00

2016 66,00

69,00

2017 76,00

70,00

2018 76,00

73,00

2019 75,00

73,00

2020 75,00

0,00

2021 75,00

0,00

2022 75,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08325 - Število pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini
(MSSVT).
Obseg prilagojen razpoložljivim sredstvom.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število pripadnikov mirnodobne
I08325
strukture SV v tujini (MSSVT).

OPIS
Kazalnik meri število pripadnikov SV, ki v posameznem letu opravljajo dela in naloge v MSSVT. Želeno stanje je
popolniti vsa delovna mesta, ki sodijo v kvoto za popolnjevanje Slovenije.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0014 - Upravljanje s kadri na MOM
Opis ukrepa
Zagotoviti plače pripadnikom SV na dolžnostih v mednarodnih operacijah in misijah skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti plače pripadnikom SV na dolžnostih v mednarodnih operacijah in misijah skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki
C0402 - Zagotavljanje sredstev za plače pripadnikov na mednarodnih operacijah in misijah
Prispeva k rezultatu: C6672 - Zagotovljeno je sodelovanje v MOM skladno z razpoložljivimi viri in zunanjepolitičnimi interesi RS.
Zagotovitev sredstev za plače pripadnikov SV, napotenih na opravljanje dolžnosti na mednarodne operacije in misije. Pravice porabe temeljijo na
normativni podlagi določeni v Uredbi o plačah pripadnikov stalne sestave SV v tujini pri opravljanju obveznosti sprejetih v mednarodnih
organizacijah, pri čemer je upoštevano načrtovano mesečno številčno stanje pripadnikov SV na operacijah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I000734 Povprečni letni obseg sodelovanja pripadnikov SV v MOM.

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Cil. VREDNOST

število 2010

470,00

2011

430,00

2012 418,00

430,00

2013 402,00

430,00

2014 343,00

360,00

2015 397,00

360,00

2016 280,00

331,00

2017 310,00

310,00

2018 334,00

347,00

2019 330,00

350,00

2020 0,00

380,00

2021 0,00

380,00

2022 0,00

380,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Povprečni letni
obseg sodelovanja
I000734
pripadnikov SV v
MOM.

OPIS
Kazalnik meri delež pripadnikov SV, ki v posameznem letu opravljajo dela in naloge na MOM. Kazalnik je pomemben, ker kaže
povprečni letni obseg angažiranja kadra v MOM. Želeno stanje je 10% sodelovanje na MOM ali v visoki stopnji pripravljenosti za
delovanje, kot to določa Resolucija o spl. dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do 2025.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0015 - Upravljanje s kadri v RS
Opis ukrepa
Zagotoviti plače in druge prejemke pripadnikom SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti plače in druge prejemke pripadnikom SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki
C0403 - Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke pripadnikov SV
Prispeva k rezultatu: C6688 - Zagotovljen je optimalen obseg kadrov za izvajanje poslanstev in nalog MO.
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Zagotovitev sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke pripadnikov SV skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju za delo na ozemlju RS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08336

Število pripadnikov stalne sestave SV.

VIR ME

IZH. LETO

št oseb 2014

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

7.176,00

2014

7.176,00

0,00

2015

7.254,00

0,00

2016

7.254,00

6.920,00

2017

7.254,00

6.777,00

2018

7.254,00

6.628,00

2019

7.255,00

6.402,00

2020

6.300,00

0,00

2021

6.400,00

0,00

2022

6.400,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08336 - Število pripadnikov stalne sestave SV.
Prilagoditev vrednosti razpoložljivim virom in realnemu stanju.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

ZSPJS-UPB13

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13)

1914-11-0016 - Nadomestila pripadnikov pogodbene rezerve
Opis ukrepa
Zagotoviti plačila pogodbenim pripadnikom rezervne sestave SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti plačila pogodbenim pripadnikom rezervne sestave SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki
C0404 - Zagotavljanje sredstev za plačila nadomestil pripadnikom pogodbene rezerve SV ter refundacije delodajalcem
Prispeva k rezultatu: C6686 - Zagotovljeno je pridobivanje zadostnega števila novih kadrov SV ter pravočasne prerazporeditve vojakov po 45 letu
starosti na ustrezna delovna mesta.
Zagotavljanje sredstev za plačila pripravljenosti in nadomestil pogodbene rezerve SV skladno s pogodbami, povračilo stroškov pogodbenim
rezervistom v dneh usposabljanja ter ob vpoklicanih dnevih refundacije delodajalcem pogodbenih rezervistov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08057 Število pripadnikov pogodbene rezervne sestave.

IZH. LETO IZH. VREDNOST

št oseb 2014

1.150,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2015

820,00

0,00

2016

990,00

892,00

2017

1.500,00

940,00

2018

1.500,00

828,00

2019

1.200,00

677,00

2020

700,00

0,00

2021

800,00

0,00

2022

800,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08057 - Število pripadnikov pogodbene rezervne sestave.
Skladno z načrti.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število pripadnikov
I08057 pogodbene rezervne
sestave.

OPIS
S sklepanjem pogodb o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi se je začelo leta 2002, na podlagi Uredbe o opravljanju v
vojaške službe v rezervni sestavi SV. S kazalnikom merimo število pripadnikov pogodbene rezervne sestave.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0017 - Zdravstveno varstvo
Opis ukrepa
Zagotoviti ustrezno raven zdravstvenega varstva pripadnikov SV. Ukrep se izvaja preko aktivnosti preventivnega zdravstvenega varstva ter
zdravstvene oskrbe pri terenskih aktivnostih SV.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti ustrezno raven zdravstvenega varstva pripadnikov SV. Ukrep se izvaja preko aktivnosti preventivnega zdravstvenega varstva ter
zdravstvene oskrbe pri terenskih aktivnostih SV.

Neposredni učinki
C0405 - Ugotavljanje zdravstvenega stanja, zdravstvena oskrba pripadnikov in preventivno zdravstveno varstvo
pripadnikov SV
Prispeva k rezultatu: C6689 - Zmanjšana je odsotnost zaposlenih od dela zaradi zdravstvenih razlogov za najmanj 10%.
Ugotavljanje zdravstvenega stanja pripadnikov pri sprejemu, obdobno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, preventivno zdravstveno
varstvo, zagotavljanje zdravstvene oskrbe pripadnikov pri rednem delu s težiščem na zdravstveni oskrbi streljanj in terenskih usposabljanj.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08088 Število nezgod pri delu

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

število 2014

I08089 Število akcij v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

I10733 Delež pripradnikov SV, ki jim je zagotovljeno zdravstveno varstvo

število 2014

%

2020

349,00

0,00

100,00

2015 315,00

0,00

2016 285,00

311,00

2017 285,00

294,00

2018 290,00

259,00

2019 270,00

245,00

2020 260,00

0,00

2021 250,00

0,00

2022 230,00

0,00

2015 4,00

0,00

2016 6,00

7,00

2017 6,00

10,00

2018 4,00

5,00

2019 4,00

6,00

2020 5,00

0,00

2021 7,00

0,00

2022 10,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08088 - Število nezgod pri delu
Kazalnik se nanaša na MO v celoti.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08089 - Število akcij v okviru promocije zdravja na delovnem
mestu.
Zaradi večjega osveščanja zaposlenih o pomenu preventivnega ravnanja za ohranjanje in krepitev zdravja bo v letu 2021 organiziranih več akcij v
okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

I08088 Število nezgod pri delu
I08089

Število akcij v okviru promocije
zdravja na delovnem mestu.

OPIS
S spremljanjem in obravnavo prejetih prijav nezgod pri delu ugotavljamo vzroke za njihov nastanek in na podlagi
tega načrtujemo ukrepe za zmanjševanje števila in teže nezgod pri delu.
S promocijo zdravja usklajujemo aktivnosti zaposlenih v delovnem in bivalnem okolju in preko programov
promocije zdravja skrbimo za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih.

Pravne podlage
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ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-S004 - Uniforme in osebna oprema
Opis skupine projektov
Zagotovitev kompletov bojnih uniform in ostalih uniform in opreme za pripadnike SV.

Neposredni učinki
C4265 - Zagotovitev kompletov bojne uniforme za zaščito in maskiranje ter opremljanje s službeno in slovesno
uniformo
Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami
Zagotovitev kompletov bojne uniforme za pripadnike SV, s ciljem zaščite pred različnimi vremenskimi vplivi, odpornostjo na mehanske poškodbe ter
zagotovitve maskiranja, skladno z novimi izzivi asimetričnega bojevanja in tehnološkim napredkom. Projekt zagotavlja tudi opremljanje pripadnikov
SV s službeno ter slovesno uniformo, s ciljem opravljanja vsakodnevnih in protokolarnih aktivnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10588

Delež nabavljenih artiklov uniform.

VIR ME IZH. LETO
%

2020

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2020

100,00

0,00

2021

100,00

0,00

2022

100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Delež
nabavljenih
I10588
artiklov
uniform.

OPIS
Navodilo o pripadanjih in rokih uporabnosti bojnih uniform in športne opreme SV ter Navodilo o pripadanjih in rokih uporabnosti službenih,
slovesnih in drugih uniform SV, določata kriterije opremljanja in popolnitve pripadnikov SV, z vsemi vrstami uniform. Usmeritve za
upravljanje zalog z artikli bojne uniforme predpisujejo vzpostavitev operativne zaloge bojnih uniform. Vzpostavitev operativne rezerve ter
kriteriji iz Navodil so podlaga za izdelavo načrta nabav posameznih uniform v prihajajočem letu.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0702 - Vojaška obramba
070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske

Opis podprograma
Opis podprograma
Poslanstvo podprograma Operacije in delovanje pripadnikov SV je zagotavljanje sposobnosti za izvajanje nacionalne obrambe, nudenja podpore
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prispevanja k stabilnosti in varnosti mednarodnega okolja v okviru kolektivne obrambe in
varnosti.
Temeljne naloge so:zagotavljanje pripravljenosti za delovanje, učinkovito obvladovanje procesov v vojski ter poveljevanja in kontrole, priprave za
izvajanje vojaške obrambe in obrambe pred asimetričnimi grožnjami, ki vključujejo nadzor ozemlja, akvatorija in zračnega prostora, varovanje in
obrambo določenih objektov ter sodelovanje v aktivnostih boja proti terorizmu, vzdrževanje zahtevane stopnje pripravljenosti enot glede na
stopnjo pripravljenosti, obveščevalna podpora delovanja SV, izvajanje štabno varnostnih nalog in zaščita sil, izvajanje varovanja objektov in
premoženja, usposabljanja in vaje poveljstev in enot SV, sodelovanje SV v mednarodnih operacijah in misijah, izvajanje logistične zagotovitve
delovanja SV doma in v tujini, zagotavljanje streliva in opreme za usposabljanje in operativno delovanje, sodelovanje pri zaščiti, reševanju in
pomoči, vzdrževanje brezhibnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti materialnih sredstev, izvajanje nadzor in koordinacijo vojaških premikov lastnih
enot in enot zavezništva, ohranjanje zahtevane stopnje funkcionalnosti vojaške infrastrukture, zagotavljanje visoke razpoložljivosti delovanja KIS,
izvajanje nalog podpore države gostiteljice (HNS), sodelovanje z Ministrstvom za zdravje pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči, izvajanje
nalog obveščanja javnosti in promocijske dejavnosti, izvajanje vojaških protokolarnih obveznosti in izvajanje knjižnične, muzejske in publicistične
dejavnosti za potrebe SV.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Nadaljevali bomo, skladno s proračunskimi zmožnostmi, z izgradnjo in zagotavljanjem zmogljivosti, ki smo jih sprejeli v okviru zavezništva in so
namenjene za delovanje v operacijah visoke intenzivnosti z vključenim manevrskim bojevanjem, ognjeno in bojno podporo ter za spopade z
vključenimi hibridnimi in terorističnimi aktivnostmi v urbanih okoljih ter v kibernetskem prostoru. Na področju zagotavljanja sil v pripravljenosti ter
mednarodnih operacijah in misijah bomo še naprej zagotavljali optimalno opremljenost in usposobljenost kontingentov, obseg delovanja pa
prilagodili potrebam in možnostim.
Pričakujemo, da bo težišče delovanja SV doma ostalo na zagotavljanju stalnih in odzivnih sil, podpori Policiji pri varovanju državne meje ter podpori
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sistemu VNDN.
Obseg angažiranja SV v mednarodnih operacijah in misijah bo okvirno ostal na doseženi ravni in bo geografsko osredotočen predvsem na območje
Zahodnega Balkana in Baltika (Latvija), reprezentativen prispevek pa se bo ohranilo tudi na drugih operativnih območjih (Azija – Afganistan,
Sredozemlje, Afrika/Sahel, Bližnji vzhod).
Sledili bomo spremembam v zavezništvu in se osredotočili na kolektivno obrambo in s tem povezanimi aktivnostmi. Posebno pozornost bomo
namenili sodelovanju v Natovi pobudi pripravljenosti (NRI) ter Natovih odzivnih silah (NRF).
Izvedli bomo aktivnosti pri prevzemu vloge vodilne države v BMTF v letu 2022.
Nadaljevali bomo s preoblikovanjem SV skladno z načrti.
Nadaljevali bomo z usmerjeno izgradnjo zmogljivosti in s sodelovanjem SV na vajah in aktivnostih zavezništva, ki to neposredno podpirajo. S ciljem
izboljšanja postopkov izgradnje zmogljivosti, v okviru ključnih vaj namensko oblikovanih poveljstev in enot bomo načrtovali in izvedli preverjanje
mobilizacijske pripravljenosti poveljstev in enot SV.
Nadaljevala se bodo usposabljala za reševanje taktičnih nalog v sklopu štabnih in poveljniško štabnih vaj.
Nadaljevali bomo z načrtnim preverjanjem pripravljenosti PE SV ter ključnih zmogljivosti se bo zagotovil vpogled v dejansko stopnjo pripravljenosti
za realizacijo nalog iz poslanstev PE in zmogljivosti SV.
Proces vojaškega usposabljanja bo ključni elementov za doseganje operativnih zmogljivostim PE SV in zahtevane ter potrebne pripravljenosti SV.
Vojaške vaje bodo ključno orodje za razvijanje ciljnih zmogljivosti in bodo predstavljale kulminacijo skupinskega usposabljanja PE SV. Izvedene
bodo v Republiki Sloveniji in v tujini. Najvišjo prioriteto bodo imele vaje (mednarodne vaje v Republiki Sloveniji in mednarodne vaje v tujini), s
katerimi se bo krepila usposobljenost za krizno odzivanje doma in v tujini, delovanje v operacijah visoke intenzivnosti in povezljivost z
Zavezništvom.
Sodelovanje Slovenske vojske na vajah v tujini bo prioritetno usmerjeno v vaje, ki podpirajo (1) uresničevanje ciljev zmogljivosti Nata (npr. vaje v
okviru nemškega in italijanskega koncepta vodilne države (angl. Framework Nations Concept – FNC, sodelovanje v mednarodnih vojaških vajah v
balkansko-črnomorski regiji), (2) afiliacijo v Natovo strukturo sil (vaja Nato Rapid Deployable Corps Italy – NRDC) in brigad, ki so del Natove
strukture sil (angl. Nato Force Structure NFS), (3) krepitev Natove obrambne in odvračalne drže (»IMMEDIATE RESPONSE«), (4) sklop priprav na
sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah in tiste, (5) uresničevanje regionalne in druge večnacionalne dogovore (npr. »ADRIATIC
STRIKE«, vaje BMTF, vaje Multinational Land Force – MLF itd).
Na vajah v Sloveniji bomo zagotavljali vzdrževanje stopnje usposobljenosti bataljonske bojne skupine in drugih deklariranih zmogljivosti.
Na vajah zaščite in reševanja bomo vzdrževali potrebno sposobnost za odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah.
V letu 2022 se sredstva za operativno delovanje minimalno povečujejo glede na leto 2021, prioritete pa ostajajo enake.
Nadaljevali bomo z mednarodnim vojaškim sodelovanjem skozi sodelovanje SV domovini in tujini, skozi integriranost v strukture Nata ter EU ter
drugih večnacionalnih struktur in pobud, na bilateralni in multilateralni ravni.
Z dodeljenimi finančnimi viri bomo zagotavljali nujno potrebna materialna sredstva za delovanje poveljstev in enot SV doma in v mednarodnih
operacijah in misijah, obnavljanje iztrošenih materialni sredstev ter zakonsko predpisane opreme s področja varstva pri delu, varstva pred požarom
in varovanja okolja. Zagotavljali bomo potrebne artikle vseh vrst bojne uniforme, športne opreme in službenih uniform za popolnitev pripadnikov
SV, glede na pripadajoče kriterije pripadanja.
Z obstoječimi zmogljivostmi SV bomo izvajali nadzor in koordinacijo vojaških premikov lastnih enot in enot zavezništva. Vzdrževali in koristili bomo
obstoječe sporazume in pogodbe za zagotovitev pravočasnega in učinkovitega strateškega premika enot SV v ali iz predvidenih območij delovanj.
Vzdrževanje materialnih sredstev bo prioritetno usmerjeno v zagotavljanje razpoložljivosti in operativnosti tistih MS, ki so ključne pri zagotavljanju
deklariranih sil, ključne za izgradnjo zmogljivosti ter za njihovo delovanje v MOM. Vzdrževanje ostalih MS bo izvajano v obsegu, ki bo omogočal
redno delovanje SV in doseganje operativnih zmogljivosti.
Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi bomo ohranjali zahtevano stopnjo funkcionalnosti vojaške infrastrukture.
Visoko stopnjo razpoložljivosti delovanja KIS v statičnem omrežju bomo zagotavljali z vzdrževanjem in zamenjavo dela zastarele informacijske in
komunikacijske opreme. Pričeli bomo z modernizacijo premičnega omrežja ter z vzpostavljanjem kibernetske obrambe v taktičnem okolju.
Z obstoječimi zmogljivostmi SV bomo izvajali nadzor in koordinacijo vojaških premikov lastnih enot in enot zavezništva. Priprava investicijske
dokumentacije za nakup medicinske in ostale opreme za Role 1 in opreme za Center pomorske medicine.
K povečanju prepoznavnosti SV bomo z učinkovitim komuniciranjem z javnostmi, promocijsko dejavnostjo in izvajanja STRATCOM-a ter izvajali
vojaško protokolarne aktivnosti.
Za povečanje strokovnosti in profesionalnosti pripadnikov SV bomo okrepili izvajanje knjižnične, muzejske in publicistične dejavnosti za potrebe
SV.

1914-11-0004 - Delovanje v RS
Opis ukrepa
Stran 47 od 62

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

Zagotoviti podporo delovanju SV na ozemlju RS. Ukrep se izvaja z rednimi aktivnostmi SV. Skladno z določbami ZIPRS 2021 se vse izdatke za
financiranje omilitve epidemije v proračunu države preknjiži na novo odprto postavko 200318 zaradi jasnega in transparentnega evidentiranja
financiranja stroškov za odziv na COVID-19. Na novi pp se v okviru ukrepa evidentira stroške za nakup potrošnih sredstev, drobnega inventarja in
opravljanje storitev, povezanih z epidemijo COVID-19.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotoviti podporo delovanju SV na ozemlju RS. Ukrep se izvaja z rednimi aktivnostmi SV. Skladno z določbami ZIPRS 2021 se vse izdatke za
financiranje omilitve epidemije v proračunu države preknjiži na novo odprto postavko 200318 zaradi jasnega in transparentnega evidentiranja
financiranja stroškov za odziv na COVID-19. Na novi pp se v okviru ukrepa evidentira stroške za nakup potrošnih sredstev, drobnega inventarja in
opravljanje storitev, povezanih z epidemijo COVID-19.

Neposredni učinki
C0392 - Zagotavljanje delovanja in pripravljenosti doma ter podpora pri zaščiti reševanju in pomoči
Prispeva k rezultatu: C6684 - Del sil in zmogljivosti SV je usposobljen in pripravljen za delovanje v podporo zaščiti, reševanju in pomoči ter drugim
organom
Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje in pripravljenost SV za izvajanje nacionalne obrambe, izvajanje rednih načrtovanih aktivnosti
mirnodobnega delovanja in usposabljanja, zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, uničevanje oporečnega streliva in minsko
eksplozivnih sredstev, izplačila odškodnin po sodnih odločbah in izplačila enkratnih denarnih pomoči, oskrbo z zdravili, veterinarske storitve in
izdelava vojaško strokovne literature.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08324 Število posredovanj v primeru naravnih in drugih nesreč

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2014

145,00

LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
2015

145,00

0,00

2016

145,00

345,00

2017

145,00

488,00

2018

145,00

654,00

2019

145,00

767,00

2020

145,00

0,00

2021

145,00

0,00

2022

145,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število
posredovanj
I08324 v primeru
naravnih in
drugih nesreč

OPIS
SV izvaja reševalne akcije za HNMP in GRS na podlagi Načrta aktiviranja in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za nujno medicinsko pomoč ter za iskanje in reševanje zrakoplovov (URSZR, št. 842-99/2010-6,
z dne 22. 12. 2010), Sklepa Vlade RS (VRS, št. 37200-3/2016/3 z dne 28. 7. 2016) in Pogodbe o izvajanju nujnih letalskih prevozov organov
in tkiv za presaditve s kratkim odzivnim časom z uporabo letala Falcon 2000 EX (MO RS, št. 4300-234/2016-1 z dne 25. 7. 2016).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0005 - Delovanje v mednarodnih operacijah in misijah
Opis ukrepa
Z delovanjem v mednarodnih operacijah in misijah SV uresničuje eno izmed svojih temeljih nalog. Ukrep predstavlja priprave, usposobitev in
zagotavljanje pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti in delovanje v mednarodnih operacijah in misijah , Nato odzivnih silah in Evropskih bojnih
skupinah.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z delovanjem v mednarodnih operacijah in misijah SV uresničuje eno izmed svojih temeljih nalog. Ukrep predstavlja priprave, usposobitev in
zagotavljanje pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti in delovanje v mednarodnih operacijah in misijah , Nato odzivnih silah in Evropskih bojnih
skupinah.

Neposredni učinki
C0393 - Usposobitev posameznikov in enot ter delovanje v mednarodnih operacijah in misijah
Prispeva k rezultatu: C6672 - Zagotovljeno je sodelovanje v MOM skladno z razpoložljivimi viri in zunanjepolitičnimi interesi RS.
Zagotovitev priprav in usposobitev pripadnikov in enot SV, zagotavljanje logistične podpore posameznikom in enotam, celostna skrb in vodenje
posameznikov enot in sestavov SV pri opravljanju dolžnosti in delovanju v mednarodnih operacijah in misijah, mednarodnih Natovih odzivnih silah
in bojni skupini Evropske unije.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08054 Skupno število MOM, v katerih sodeluje SV.

IZH. LETO

število 2014

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

7,00

2015

7,00

0,00

2016

7,00

11,00

2017

11,00

12,00

2018

12,00

12,00

2019

12,00

12,00

2020

12,00

0,00

2021

12,00

0,00

2022

11,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Skupno
število
MOM, v
I08054
katerih
sodeluje
SV.

OPIS
Težišče delovanja RS bo sodelovanje v MOM z vojaškimi in civilnimi zmogljivostmi na območju JV Evrope. Poleg izvajanje nalog na MOM bo
za RS v srednjeročnem obdobju predstavljal poseben izziv tudi zagotavljanje in financiranje sodelovanja dogovorjenega deleža zmogljivosti v
Akcijskem načrtu pripravljenosti Nata, s katerim bo Zavezništvo izboljšalo zagotavljanje kolektivne obrambe in z njo povezanimi varnostnimi
zagotovili. S kazalnikom merimo razpršenost sodelovanja SV v MOM. Večje število hkratnih MOM, v katerih sodeluje SV, pomeni večjo
razpršenost.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0007 - Lastna dejavnost-oddaja (ne)premičnin
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen delovanju Vadbenega centra Pokljuka ter zagotavljanju logistične oskrbe tujim oboroĂ?Ä?Ă?Äľenim silam v sklopu aktivnosti
lastne dejavnosti. Oddaja premiÄ??ÄąÂ¤nin in nepremiÄ??ÄąÂ¤nin pa je namenjena ohranjanju funkcionalnosti namenskih sredstev in
infrastrukture v sklopu podpore organizacijam posebnega pomena za obrambo.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Ukrep je namenjen delovanju Vadbenega centra Pokljuka ter zagotavljanju logistiÄ??ÄąÂ¤ne oskrbe tujim oboroĂ?Ä?Ă?Äľenim silam v sklopu
aktivnosti lastne dejavnosti. Oddaja premiÄ??ÄąÂ¤nin in nepremiÄ??ÄąÂ¤nin pa je namenjena ohranjanju funkcionalnosti namenskih sredstev in
infrastrukture v sklopu podpore organizacijam posebnega pomena za obrambo.

Neposredni učinki
C0395 - Opravljanje lastne dejavnosti SV in oddaja (ne)premičnin
Prispeva k rezultatu: C6679 - Povečana je pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij.
Zagotavljanje logistične oskrbe tujim oboroženim silam in poračunavanje medsebojnih obveznosti, zagotavljanju delovanja Vadbenega centra
Pokljuka ter po naročilu a skladno z razpoložljivimi resursi izvajanju tudi letalskih in predvsem helikopterskih prevozov. Oddaja premičnin in
nepremičnin je namenjena ohranjanju funkcionalnosti namenskih sredstev in infrastrukture v sklopu podpore organizacijam posebnega pomena za
obrambo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08056

Delež zasedenih stanovanj v upravljanju MO.

VIR ME IZH. LETO
%

2014

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

80,00

2015

80,00

0,00

2016

83,00

83,00

2017

83,00

86,00

2018

85,00

89,00

2019

87,00

92,00

2020

87,00

0,00

2021

87,00

0,00

2022

90,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Delež zasedenih stanovanj S povečanjem deleža zasedenih stanovanj se povečuje izkoriščenost stanovanjskega fonda. Ciljna vrednost zasedenosti je 90 %,
I08056
v upravljanju MO.
kar omogoča na razpolago vsaj 10 % prostih stanovanj, primernih za dodelitev.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-0010 - Usposabljanje in vaje
Opis ukrepa
Z usposabljanjem in vajami SV uresničuje eno izmed svojih temeljih nalog. Ukrep predstavlja domače in mednarodne vaje SV, štabna urjenja in
usposabljanje sil, usposabljanje Nato odzivnih sil, vaje zaščite in reševanja, urjenje v ciklih, usposabljanja pogodbenih pripadnikov rezervnih sil ter
ostala usposabljanja.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z usposabljanjem in vajami SV uresničuje eno izmed svojih temeljih nalog. Ukrep predstavlja domače in mednarodne vaje SV, štabna urjenja in
usposabljanje sil, usposabljanje Nato odzivnih sil, vaje zaščite in reševanja, urjenje v ciklih, usposabljanja pogodbenih pripadnikov rezervnih sil ter
ostala usposabljanja.

Neposredni učinki
C0398 - Izvajanje vojaškega usposabljanja in izvedba vaj poveljstev in enot
Prispeva k rezultatu: C6681 - Zagotovljena je visoka stopnja usposobljenosti pripadnikov ter enot SV.
Z izvajanjem vojaškega usposabljanja ter izvedbo vaj poveljstev in enot, SV uresničuje eno svojih temeljnih nalog. Ukrep zajema mednarodne vaje
SV, štabna urjenja, bilateralne vaje in usposabljanje PE SV, vaje zaščite in reševanja, usposabljanje za mednarodne operacije in misije, urjenje v
operativnih ciklih, usposabljanja pogodbenih pripadnikov rezervne sestave, osnovno vojaško strokovno usposabljanje vojakov za pridobitev VED
ter vsa ostala usposabljanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10575

Usposobljenost poveljstev in enot.

VIR ME IZH. LETO
%

2020

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

90,00

2020

90,00

0,00

2021

90,00

0,00

2022

95,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Usposobljenost poveljstev in enot (PE) je pogojena z usposabljanjem PE, ki izhaja iz poslanstva enote in je usklajeno s SBN ter
operativnim ciklom enote. Naloge iz SBN so tiste, ki določajo vsebino usposabljanja PE. Načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja
Usposobljenost
je usmerjena v bojevanje. Usposabljanje mora biti čim bolj podobno resničnim bojnim razmeram. Enota mora biti usposobljena za bojno
I10575 poveljstev in
delovanje. Enote morajo biti sposobne za hitro odzivanje v taktičnih situacijah. Usposabljanje v PE poteka skladno z načrti v operativnem
enot.
ciklu enote in se izvaja s taktičnimi urjenji, taktičnimi vajami ter taktičnimi vajami z bojnim streljanjem in z vajami z minskoeksplozivnimi sredstvi.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-16-0001 - Delovanje v tujini
Opis ukrepa
Zaradi večje preglednosti je odprt nov ukrep ker bodo prikazana sredstva za pripadnike na dolžnostih v tujini.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zaradi večje preglednosti je odprt nov ukrep ker bodo prikazana sredstva za pripadnike na dolžnostih v tujini.

Neposredni učinki
C6836 - Zagotavljanje sredstev za nadomestila pripadnikov SV v tujini
Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
Opis cilja

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I08478 Indeks stroškov delovanja pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini (MSSVT)
glede na preteklo leto

IZH.
LETO

indeks 2016

IZH.
Cil.
Dos.
LETO
VREDNOST
VREDNOST VREDNOST
100,00

2016 100,00

100,00

2017 110,00

100,28

2018 105,00

97,75

2019 100,00

112,77

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0011 - Helikopterska nujna medicinska pomoč
Opis ukrepa
Namen ukrepa je zagotovitev sredstev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Namen ukrepa je zagotovitev sredstev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči.

Neposredni učinki
C7726 - Izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči
Prispeva k rezultatu: C6684 - Del sil in zmogljivosti SV je usposobljen in pripravljen za delovanje v podporo zaščiti, reševanju in pomoči ter drugim
organom
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10604 Skupno število reševalnih akcij za potrebe sodelovanja v ZRP in
HNMP

IZH.
LETO

Število 2020

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

270,00

2020 500,00

0,00

2021 500,00

0,00

2022 500,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10604 - Skupno število reševalnih akcij za potrebe sodelovanja
v ZRP in HNMP
Kazalnik se je spremenil iz Število ur naleta helikopterjev za potrebe sodelovanja v ZRP in HNMP v Skupno število reševalnih akcij za potrebe
sodelovanja v ZRP in HNMP.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Skupno število reševalnih
SV izvaja reševalne akcije za potrebe ZRP in HNMP skladno z zakonskimi podlagami in področji, ki jih opredeljujejo Državni
akcij za potrebe
I10604
načrti zaščite in reševanja za NDN .Kazalnik prikazuje podatek o skupnem številu reševalnih akcij ZRP ob NDN. Uporabimo ga
sodelovanja v ZRP in
za načrtovanje uporabe zmogljivosti in načrtovanje naleta v naslednjem načrtovalnem obdobju.
HNMP

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0012 - Delovanje letala Falcon
Opis ukrepa
Namen ukrepa je izvajanje letov z letalom Falcon za izvajanje protokolarnih prevozov, za uporabo v sistemu ATARES, za opravljanje nekomercialnih
letalskih prevozov za potrebe državnih organov ter za potrebe Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant.
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Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Namen ukrepa je izvajanje letov z letalom Falcon za izvajanje protokolarnih prevozov, za uporabo v sistemu ATARES, za opravljanje nekomercialnih
letalskih prevozov za potrebe državnih organov ter za potrebe Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant.

Neposredni učinki
C7728 - Izvedeni so prevozi z letalom Falcon
Prispeva k rezultatu: C6684 - Del sil in zmogljivosti SV je usposobljen in pripravljen za delovanje v podporo zaščiti, reševanju in pomoči ter drugim
organom
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10605

Število ur naleta letala letala Falcon.

VIR ME IZH. LETO
ura

2020

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2020

110,00

0,00

2021

110,00

0,00

2022

110,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10605 - Število ur naleta letala letala Falcon.
Ocena glede na razpoložljive finančne vire in izkazane potrebe.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število ur naleta letala letala
I10605
Falcon.

SV zagotavlja polete z letalom Falcon za prevoz drugih državnih organov in izvajanje nujnih prevozov človeških
organov.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0013 - Mednarodno vojaško sodelovanje
Opis ukrepa
Namen ukrepa je izvajanje mednarodnega vojaškega sodelovanja v Natu, EU, drugih mednarodnih organizacijah, multilateralnih pobudah in v okviru
bilateralnega sodelovanja, ki je izraženo v skladu z vojaško-nacionalnimi interesi. Ukrep se izvaja z rednim delovanjem v odborih in delovnih
skupinah Nata in EU ter drugimi bilateralnimi in multilateralnimi aktivnostmi SV.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Namen ukrepa je izvajanje mednarodnega vojaškega sodelovanja v Natu, EU, drugih mednarodnih organizacijah, multilateralnih pobudah in v okviru
bilateralnega sodelovanja, ki je izraženo v skladu z vojaško-nacionalnimi interesi. Ukrep se izvaja z rednim delovanjem v odborih in delovnih
skupinah Nata in EU ter drugimi bilateralnimi in multilateralnimi aktivnostmi SV.

Neposredni učinki
C7730 - Izvedeni so dogodki mednarodnega sodelovanja skladno z načrti
Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I10606 Število izvedenih dogodkov mednarodnega sodelovanja.

št.

2020

580,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2020

580,00

0,00

2021

580,00

0,00

2022

590,00

0,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)
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1914-20-0014 - Vzdrževanje materialnih sredstev
Opis ukrepa
Namen ukrepa je vzdrževanje materialnih sredstev, ki je namenjeno doseganju funkcionalne brezhibnosti in uporabnosti materialnih sredstev ter s
tem zagotavljanje uporabnosti materialnih sredstev, da v različnih pogojih uporabe delujejo v mejah predpisanih časovnih in eksploatacijskih norm.
S tem omogočamo ustrezno kvaliteto materialnih sredstev za uporabo enotam SV v miru, v primeru vojnih razmer in v okviru mednarodnih operacij in
misij.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Namen ukrepa je vzdrževanje materialnih sredstev, ki je namenjeno doseganju funkcionalne brezhibnosti in uporabnosti materialnih sredstev ter s
tem zagotavljanje uporabnosti materialnih sredstev, da v različnih pogojih uporabe delujejo v mejah predpisanih časovnih in eksploatacijskih norm.
S tem omogočamo ustrezno kvaliteto materialnih sredstev za uporabo enotam SV v miru, v primeru vojnih razmer in v okviru mednarodnih operacij in
misij.

Neposredni učinki
C7731 - Zagotovljeno je vzdrževanje materialnih sredstev
Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08338 Število projektov investicijskega vzdrževanja materialnih sredstev
SV.

I10583 Število projektov vzdrževanja materialnih sredstev SV

IZH.
LETO

število 2014

število 2020

IZH.
VREDNOST

LETO

14,00

2015 21,00

0,00

2016 17,00

16,00

2017 4,00

18,00

2018 6,00

10,00

2019 6,00

6,00

2020 6,00

0,00

2021 10,00

0,00

2022 10,00

0,00

2020 6,00

0,00

2021 10,00

0,00

2022 9,00

0,00

6,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število projektov
I10583 vzdrževanja materialnih
sredstev SV

Število projektov vzdrževanja materialnih sredstev v posameznem letu. Glavna oprema oziroma oborožitev se posodablja z
investicijskim vzdrževanjem. Cilj vzdrževanja je podaljševanje življenjske dobe opreme s sledenjem razvoja vojaške
tehnologije.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0015 - Vzdrževanje vojaške infrastrukture
Opis ukrepa
Namen ukrepa je vzdrževanje vojaškega omrežja nepremičnin, stalnih instalacij in konstrukcij (objektov) za potrebe delovanja SV, ki je potrebno za
ohranjanje uporabne vrednosti in funkcionalnosti zgradbe ali elementov v dobi trajanja oziroma življenjski dobi objekta.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Namen ukrepa je vzdrževanje vojaškega omrežja nepremičnin, stalnih instalacij in konstrukcij (objektov) za potrebe delovanja SV, ki je potrebno za
ohranjanje uporabne vrednosti in funkcionalnosti zgradbe ali elementov v dobi trajanja oziroma življenjski dobi objekta.

Neposredni učinki
C7732 - Zagotovljeno je vzdrževanje vojaške infrastrukture
Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami
Opis cilja

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I10608 Stopnja zagotovitve vzdrževanja vojaške infrastrukture.

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

ocena 1-5 2020

3,00

2020

3,00

0,00

2021

3,00

0,00

2022

3,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Stopnja
zagotovitve
I10608 vzdrževanja
vojaške
infrastrukture.

OPIS
Ocena zagotavljanja rednega vzdrževanja vojaške infrastrukture. Redno vzdrževanje infrastrukture se izvaja na podlagi potreb in
razpoložljivih finančnih sredstvih. Potrebe so lahko nujne (ker bi nastala škoda) in redne (kozmetika). Posebno pomembna so vzdrževanja
objektov, s katerim se preprečuje drastični propad. V ta namen se delajo načrti vzdrževanja infrastrukture. Kazalnik prikazuje razmerje med
načrtovanim in realiziranim. Realizacijo spremlja GŠSV. Stopnje: (5) ZELO VISOKA STOPNJA – brez večjih odstopanj od želenega stanja,
(4) VISOKA STOPNJA – manjša odstopanja od želenega stanja, (3) ZADOVOLJIVA – skladno z minimalnimi kriteriji, (2) NIZKA
STOPNJA – večja odstopanja od želenega stanja, (1) ZELO NIZKA STOPNJA – zelo velika odstopanja, onemogočeno je izvajanje
osnovnih nalog.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-11-S005 - Oprema in strelivo za operativno delovanje
Opis skupine projektov
Namen skupine projektov je zagotoviti učinkovito operativno sposobnost in rast zmogljivosti SV za izvajanje nalog nacionalne obrambe, delovanja
pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči in delovanja v mednarodnih operacijah in misijah.

Neposredni učinki
C4272 - Zagotovitev in vzdrževanje opreme, streliva in vojaške infrastrukture za usposabljanje in zagotovitev
pripravljenosti SV
Prispeva k rezultatu: C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve skladno s potrebami
Namen skupine projektov je zagotoviti učinkovito operativno sposobnost in rast zmogljivosti SV za izvajanje nalog nacionalne obrambe, delovanja
pri nalogah zaščite reševanja in pomoči in delovanja v mednarodnih operacijah in misijah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10735 Delež realizacije kosovnega načrta

I10744 Število projektov investicij v OSVAD

VIR ME
%

št.projektov

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2020

100,00

2020

100,00

0,00

2021

100,00

0,00

2022

100,00

0,00

2020

3,00

0,00

2021

3,00

0,00

2022

4,00

0,00

2020

3,00

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0702 - Vojaška obramba
070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske

Opis podprograma
Opis podprograma
Poslanstvo podprograma Infrastruktura in oprema SV je uresničevanje razvojnih programov za opremljanje in modernizacijo enot SV in izgradnja
vojaške infrastrukture.
Temeljne naloge so: zagotavljanje oborožitve, raketnih sistemov, bojnih vozil in plovil ter drugih oborožitvenih sistemov in ostale vojaške opreme,
kar omogoča izgradnjo načrtovanih zmogljivosti, zagotavljanje novih in nadgradnja obstoječih komunikacijskih in informacijskih sistemov ter
senzorske, navigacijske in identifikacijske opreme, izgradnja nove oz. adaptacije obstoječe infrastrukture prilagojene profesionalni vojski s
poudarkom na zahtevah sodobne vojaške organizacije vpete v zavezništvo, prilagajanje infrastrukturnih zmogljivosti za vojaško izobraževanje in
usposabljanje in izvajanje nalog v podpori izgradnje operativnih zmogljivosti v obdobju do začetka operativne uporabe.
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Ključni poudarki podprograma za leto 2022
V letu 2022 se po načrtu pridobivanja glavne opreme v SV nadaljuje opremljanje po projektih oprema letališča CoK, nadgradnja zračnih plovil,
oprema JTAC, pehotna oborožitev, oprema bojevnika, statični sistemi in C4I sistemi, terenska vozila 4x4, Inženirska oprema, kibernetska varnost ter
mornariška oprema. S pridobivanjem glavne opreme se prične uvajati oprema po projektih radarji IFF mode 5, TTKS 2, ISTAR/EB/BPL/senzorji,
tovorna vozila ter medicinska oprema za ROLE 2.
Na podlagi srednjeročnega obrambnega programa (SOPR) ter finančnega načrta MO za leto 2022 se bo izdelala potrebna investicijska dokumentacija
na področju opremljanja in infrastrukture.
V letu 2022 se bodo nadaljevale organizacijske priprave ter usklajeni ustrezni postopki, s katerimi bo letališče pridobilo status vstopno-izstopne
točke v mednarodni zračni prostor za vojaška letala. Izvedla se bo izgradnja sistema za zaviranje letal v sili, sanirala površina vzletno pristajalne steze
na letališču CoK. V uporabo se bodo prevzeli sistemi za zaviranje v sili in prenovljena vzletno pristajalna steza.
Nadaljevalo se bo s prilagajanjem infrastrukture profesionalizaciji s projektom Infrastruktura strelišča Apače, nadaljevala se bo rekonstrukcija
objekta št.14 v vojašnici Postojna. Za potrebe BBSk bomo pričeli s posodobitvijo infrastrukture v vojašnici VEP.
Izvajali bomo posodobitve tehničnega varovanja in izgradnjo ter sanacijo ograj po lokacijah SV.

1914-11-S002 - Lokalna infrastruktura
Opis skupine projektov
Sofinanciranje lokalne infrastrukture.

Neposredni učinki
C5020 - Zagotavljanje prispevka lokalnim skupnostim za zmanjševanje negativnih vplivov delovanja SV
Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08419 Število izvedenih projektov sovlaganja v lokalno infrastrukturo v dogovoru z
občinami

IZH.
LETO

število 2015

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

0,00

2015 0,00

0,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

2,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2020 3,00

0,00

2021 3,00

0,00

2022 3,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08419 - Število izvedenih projektov sovlaganja v lokalno
infrastrukturo v dogovoru z občinami
Skladno z razpoložljivimi finančnimi viri in načrti.

1914-11-S006 - Infrastruktura SV
Opis skupine projektov
Prilagoditev objektov profesionalizaciji SV težiščno zajema izgradnjo strelišč in vadbišč ter vadbenih objektov za potrebe sodobnega usposabljanja
ter širitev sistema tehničnega varovanja in ožičenj na vse objekte v rabi SV.

Neposredni učinki
C5012 - Prilagoditev objektov profesionalozaciji SV in širitev sistemov tehničnega varovanja in ožičenje objektov v
rabi SV
Prispeva k rezultatu: C6677 - Projekti opremljanja in infrastrukture so izvedeni pravočasno in skladno s plani.
Prilagoditev objektov profesionalizaciji SV težiščno zajema izgradnje strelišč in vadišč ter vadbenih objektov za potrebe sodobnega usposabljanja
ter širitev sistemov tehničnega varovanja in ožičenj na vse objekte v rabi SV. Z izgradnjami zagotavljamo pogoje za učinkovito usposabljanje in dvig
stopnje usposobljenosti ter vzdrževanje pripravljenosti SV. S širitvijo tehničnega varovanja zagotavljamo dvig stopnje in učinkovitosti varovanja
pripadnikov in imovine v upravljanju SV.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST
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I08382 Število projektov investicij v vojaško infrastrukturo.

I10587 Število aktiviranj tehničnega varovanja objektov.

število 2015

10,00

število 2020

20,00

2015

10,00

0,00

2016

15,00

4,00

2017

6,00

1,00

2018

6,00

2,00

2019

6,00

6,00

2020

6,00

0,00

2021

7,00

0,00

2022

7,00

0,00

2020

20,00

0,00

2021

20,00

0,00

2022

20,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10587 - Število aktiviranj tehničnega varovanja objektov.
Spremenjena ocenjena vrednost.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število aktiviranj
I10587 tehničnega varovanja
objektov.

OPIS
Do aktiviranja sistemov tehničnega varovanja prihaja zaradi različnih vzrokov (višja sila, tehnične napake, človeški faktor, ...). S
spremljanjem števila in vzrokov aktiviranja tehničnih sistemov varovanja bomo imeli nadzor na stanjem tehničnih sistemov.

1914-11-S007 - Opremljanje SV z glavno opremo in modernizacija
Opis skupine projektov
Opremljanje SV z oborožitvenimi sistemi in glavno vojaško opremo in povečanje učinkovitosti in zmogljivosti delovanja enot SV.

Neposredni učinki
C3729 - Zagotovitev zmogljivosti vojaškega letališča za potrebe SV in zavezništva
Prispeva k rezultatu: C6677 - Projekti opremljanja in infrastrukture so izvedeni pravočasno in skladno s plani.
Namen projekta je zagotovitev obrambnih zmogljivosti in opreme za nadzor in kontrolo zračnega prometa. Cilj projekta je razvoj zmogljivosti letališča
za izvajanje nalog nadzora in zaščite nacionalnega prostora in podpore mednarodnim operacijam ter načrtovanje in vodenje vojaškega zračnega
prometa in delovanja zrakoplovov SV.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

I08055 Stopnja realizacije projekta modernizacije letališča Cerklje ob Krki.

%

2014

75,00

2015 90,00

0,00

2016 100,00

90,00

2017 95,00

95,00

2018 100,00

85,00

2019 100,00

35,00

2020 97,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Stopnja realizacije projekta
I08055 modernizacije letališča Cerklje
ob Krki.

OPIS
Stopnja zaključenosti projektov, ki vplivajo na doseganje etapnega cilja – usposobljenost letališča za delovanje ponoči ter
ob slabši vidljivosti. S kazalnikom merimo v kolikšni meri se uspešno izvaja projekt modernizacije letališča Cerklje ob
Krki.

C5016 - Zagotovitev opremljanja SV z oborožitvenimi sistemi in glavno opremo za povečanje zmogljivosti enot SV in
zaščite pripadnikov
Prispeva k rezultatu: C6676 - Povečana je stopnja opremljenosti in modernosti opreme in oborožitve SV.
Povečanje učinkovitosti in zmogljivosti delovanja enot SV. Z razvojem ključnih vojaških zmogljivosti bo SV sposobna izvajati predpisane naloge na
nacionalnem prostoru, v podpori zaščiti reševanju in pomoči ter delovati v mednarodnih operacijah in misijah pod okriljem Nata, EU in drugih
mednarodnih organizacij.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10584 Realizacija nabav za vzpostavitev zmogljivosti taktičnih komunikacijskih in
informacijskih sistemov za podporo premestljivim silam.

I10585 Realizacija nabav za posodobitev KIS gradnikov, ki jih uporablja SV v statičnem KIS.

I10586 Realizacija nabav opreme za povečanje kibernetske varnosti in obrambe v SV

I10739 Zagotovitev opreme skupine za usmerjanje letalske podpore/JTAC

I10740 Zagotovitev pehotne oborožitve

%

%

%

%

%

I10741 Zagotovitev mornariške opreme

%

I10742 Zagotovitev opreme in oborožitve za specialne sile SV

I10743 Zagotovitev bojne inženirske opreme

I10829 Zagotovitev opreme za elektronsko bojevanje (ISTAR)

%

%

%

IZH.
IZH.
Cil.
Dos.
LETO
LETO VREDNOST
VREDNOST VREDNOST
2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Realizacija nabav za
vzpostavitev zmogljivosti
I10584 taktičnih komunikacijskih in
informacijskih sistemov za
podporo premestljivim silam.

OPIS
Nabava KIS gradnikov za posodobitev in vzpostavitev zmogljivosti taktičnih KIS za podporo premestljivim silam so
pomemben dejavnik, ki omogoča nenehno posodobitev in modernizacijo KIS SV. Kazalnik prikazuje delež realizacije
načrtovanih in realiziranih nabav v načrtovalnem obdobju.

Realizacija nabav za posodobitev Nabava KIS gradnikov za posodobitev KIS gradnikov, ki jih SV uporablja v statičnem KIS so pomemben dejavnik, ki
I10585 KIS gradnikov, ki jih uporablja
omogoča nenehno posodobitev in modernizacijo KIS SV. Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in realiziranih
SV v statičnem KIS.
nabav v načrtovalnem obdobju.
Realizacija nabav opreme za
I10586 povečanje kibernetske varnosti
in obrambe v SV

Nabava ustrezne opreme je pomemben dejavnik, ki omogoča vzpostavitve zmogljivosti kibernetske varnosti in obrambe
v SV. Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in realiziranih nabav v načrtovalnem obdobju.

Zagotovitev opreme skupine za Za zagotavljanje delovanja skupin za taktično usmerjanje letalstva (TUL) je potrebno zagotoviti ustrezna materialna
I10739 usmerjanje letalske
sredstva in usposobljenost skupin JTAC. Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in realiziranih nabav v
podpore/JTAC
načrtovalnem obdobju.
SV razvija in vzdržuje zmogljivosti za bojevanje, s poudarkom na razvoju pehotne zmogljivosti motorizirane, srednje in
I10740 Zagotovitev pehotne oborožitve gorske pehote ter specialnih sil in zmogljivosti za bojno podporo. Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in
realiziranih nabav v načrtovalnem obdobju.
SV razvija in vzdržuje mornariške zmogljivosti za bojevanje, poveljevanje in kontrolo s poudarkom na izvajanje vojaških
I10741 Zagotovitev mornariške opreme operacij na ozemlju Slovenije in sil v MOM, na delovanje v zavezništvu in delovanje zmogljivosti SV v sistemu VNDN.
Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in realiziranih nabav v načrtovalnem obdobju.

I10742

Zagotovitev opreme in
oborožitve za specialne sile SV

SV razvija in vzdržuje zmogljivosti za specialno delovanje (SOLTG) bojevanje, poveljevanje in kontrolo s poudarkom na
izvajanje vojaških operacij na ozemlju Slovenije in sil v MOM, na delovanje v zavezništvu in delovanje zmogljivosti SV v
sistemu VNDN. Zmogljivost za specialno delovanje bo prerasla v razvojno zmogljivost namenske enote za specialno
delovanje (SOLTG). Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in realiziranih nabav v načrtovalnem obdobju.

Zagotovitev bojne inženirske
I10743
opreme

SV razvija in vzdržuje inženirske zmogljivosti za bojevanje, poveljevanje in kontrolo s poudarkom na izvajanje vojaških
operacij na ozemlju Slovenije in sil v MOM, na delovanje v zavezništvu in delovanje zmogljivosti SV v sistemu VNDN.
Zmogljivost za inženirske bojevanje zagotavlja brezhibno delovanje na območju RS, delovanje v podporo zaščite in
reševanja, zmogljivost Nata. Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in realiziranih nabav v načrtovalnem
obdobju.

Zagotovitev opreme za
I10829
elektronsko bojevanje (ISTAR)

SV razvija in vzdržuje zmogljivost za elektronsko bojevanje (ISTAR) za bojevanje, poveljevanje in kontrolo s poudarkom
na izvajanje vojaških operacij na ozemlju Slovenije in sil v MOM, za delovanje v zavezništvu in delovanje zmogljivosti
SV v sistemu VNDN. Zmogljivost za elektronsko bojevanje (ISTAR) zagotavlja brezhibno delovanje komunikacijskih
sredstev. Kazalnik prikazuje delež realizacije načrtovanih in realiziranih nabav v načrtovalnem obdobju.
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07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0702 - Vojaška obramba
070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

Opis podprograma
Opis podprograma
Poslanstvo podprograma je zagotavljanje finančnega prispevka SV za delovanje zavezniških struktur, finančna podpora skupnim zavezniškim
projektom ter domačim institucijam, ki pozitivno vplivajo na vojaško organizacijo ter njeno prepoznavnost v okolju.
Temeljne naloge so: zagotavljanje finančnega prispevka SV za delovanje zavezništva in EU, finančna podpora SV določenim skupnim projektom
zavezništva, plačilo članarin za mednarodne mirovne misije OZN, finančna podpora SV domačim organizacijam posebnega pomena za obrambo,
podpora drugim domačim institucijam, ki pozitivno vplivajo na vojaško organizacijo in sovlaganje v lokalno infrastrukturo na širšem območju
strelišč, vadbišč in izpostavljenih objektov SV.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
Zagotovili bomo finančni prispevek SV za delovanje zavezništva in EU. Skladno s sprejetimi sporazumi bomo zagotovili finančna sredstva skupnim
projektom zavezništva. Zagotovili bomo plačilo prispevka SV za MOM pod okriljem OZN.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem z upravičenci s pogodbo MO oziroma SV v približno enakem obsegu kot leta 2020, s samoupravnimi lokalnimi
skupnostmi, z upravičenci s pogodbo poveljnika enote nosilke domicile. Še naprej bomo finančno podpirali Zvezo slovenskih častnikov (ZSČ). Pav
tako bomo nudili pomoč državnim organom in pomoč pri izvedbi velikih mednarodnih športnih prireditev ter zagotavljali bomo podporo DOZ/SVZ
pri izvajanju promocije za pridobivanje kadra v SV.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri sovlaganju v lokalno infrastrukturo, skladno s sprejetimi dogovori.

1914-11-0001 - Sodelovanje z domačim okoljem
Opis ukrepa
Z ukrepom se uresničujejo cilji SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je v tesni povezavi s SV oziroma obrambnim sistemo RS.
Ukrep se uresničuje s tekočimi aktivnostmi civilnovojaškega sodelovanja.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z ukrepom se uresničujejo cilji SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je v tesni povezavi s SV oziroma obrambnim sistemo RS.
Ukrep se uresničuje s tekočimi aktivnostmi civilnovojaškega sodelovanja.

Neposredni učinki
C0389 - Uresničevanje ciljev SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je pomembna za SV
Prispeva k rezultatu: C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
Uresničevanje ciljev SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je v tesni povezavi s SV oziroma obrambnim sistemom RS ter
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi kjer je občutena prisotnost in vpliv SV na bivanje in okolje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000711 Delež realiziranega letnega načrta sodelovanja na področju civilno vojaškega
sodelovanja.

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Dos.
VREDNOST

2010

100,00

2011

90,00

Cil.
VREDNOST

2012 90,00

77,00

2013 94,00

75,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 113,00

100,00

2020 0,00

100,00

2021 0,00

100,00

2022 0,00

100,00

Pravne podlage
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ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0016 - Prispevki za delovanje Nata
Opis ukrepa
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačil v Nato proračune, za plačilo stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter
Nato šol in centrov.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačil v Nato proračune, za plačilo stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter
Nato šol in centrov.

Neposredni učinki
C7733 - Zagotovljeno je pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti (Nato).
Prispeva k rezultatu: C6683 - Zagotovljeno je pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti
Opis cilja

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

I10609 Doseganje prispevka k skupni varnostni in obrambni politiki Nata.

%

2020

100,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Doseganje
prispevka k skupni
I10609 varnostni in
obrambni politiki
Nata.

OPIS
Vplačila v civilni in vojaški proračun Nata predstavljajo enega od mednarodnih prispevkov, ki jih SV plačuje. S kazalnikom merimo
višino plačanega prispevka v civilni in vojaški proračun Nata. Izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti SV je pomembno, saj je
od tega odvisna kredibilnost SV v mednarodnem okolju. Želeno ciljno stanje je, da so vsi prispevki za civilni in vojaški proračun ter za
obrambno strukturo Nata v tekočem letu poravnani.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0017 - Prispevki skupni varnostni in obrambni politiki EU
Opis ukrepa
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačil v proračun Evropske unije za financiranje operacij

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačil v proračun Evropske unije za financiranje operacij

Neposredni učinki
C7734 - Doseganje prispevka k skupni varnostni in obrambni politiki EU
Prispeva k rezultatu: C6683 - Zagotovljeno je pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

I10610 Doseganje prispevka k skupni varnostni in obrambni politiki EU

%

2020

100,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Doseganje prispevka k S kazalnikom merimo višino plačanih prispevkov za skupno varnostno in obrambno politiko EU. Izpolnjevanje mednarodnih
I10610 skupni varnostni in
finančnih obveznosti SV je pomembno, saj je od tega odvisna kredibilnost SV v mednarodnem okolju. Želeno ciljno stanje je, da so
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obrambni politiki EU

vsi prispevki za civilni in vojaški proračun ter za obrambno strukturo EU v tekočem letu poravnani.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0018 - Prispevki za misije in operacije OZN
Opis ukrepa
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačil v proračun OZN za financiranje operacij.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačil v proračun OZN za financiranje operacij.

Neposredni učinki
C7735 - Doseganje prispevka k skupni varnostni in obrambni politiki OZN.
Prispeva k rezultatu: C6683 - Zagotovljeno je pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

I10611 Doseganje prispevka k skupni varnostni in obrambni politiki OZN.

%

2020

100,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Doseganje prispevka
k skupni varnostni
I10611
in obrambni politiki
OZN.

Vplačila v OZN predstavljajo enega od mednarodnih prispevkov, ki jih SV plačuje. S kazalnikom merimo višino plačanega prispevka
v proračun OZN. Izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti SV je pomembno, saj je od tega odvisna kredibilnost SV v
mednarodnem okolju. Želeno ciljno stanje je, da so vsi prispevki za civilni in vojaški proračun ter za obrambno strukturo OZN v
tekočem letu poravnani.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1914-20-0019 - Ostali mednarodni prispevki
Opis ukrepa
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do skupnih mednarodnih projektov za zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in
ladijski transport in stroškov članarin za sodelovanje v mednarodnih organizacijah.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do skupnih mednarodnih projektov za zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in
ladijski transport in stroškov članarin za sodelovanje v mednarodnih organizacijah.

Neposredni učinki
C7736 - Doseganje prispevka k skupni varnostni in obrambni politiki - ostali mednarodni prispevki
Prispeva k rezultatu: C6683 - Zagotovljeno je pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10612

Ostali mednarodni prispevki.

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

%

2020

100,00

2020

100,00

0,00

2021

100,00

0,00

2022

100,00

0,00

Stran 60 od 62

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

1915 - Inšpektorat RS za obrambo
Oris proračunskega uporabnika
PU 1915 Inšpektorat RS za obrambo je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje predvsem kot nadzorni organ pri izvajanju inšpekcij na
področjih vojaške obrambe ter civilne obrambe, upravnih in strokovnih zadev obrambe. Finančni načrt PU 1915 je v celoti na politiki 07.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA
0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070104 - Nadzor na področju obrambe

Opis podprograma
Opis podprograma
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo (IRSO) opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in
poveljevanja na obrambnem področju. Pri tem preverja, ugotavlja in ocenjuje zlasti način ugotavljanja pripravljenosti in delo vojaških poveljstev,
enot in zavodov ter stanje obrambnih priprav, izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter opravljanje upravnih in strokovnih zadev na
področju obrambe.
Izvaja tudi inšpekcijski nadzor predpisov o obravnavanju tajnih podatkov v MO in na celotnem obrambnem področju ter inšpekcijski nadzor na
področju kritične infrastrukture Republike Slovenije. Inšpektorji vodijo postopke in odločajo o prekrških v skladu z Zakonom o prekrških.
Ključni poudarki podprograma za leto 2022
IRSO bo izvajal svoje poslanstvo na podlagi sprejetega letnega načrta, s poudarkom na inšpekcijskem nadzoru, izvajanju nalog prekrškovnega
organa, usposabljanju zaposlenih ter mednarodnem sodelovanju s sorodnimi inšpekcijskimi organi.
Del finančnih sredstev IRSO bo namenjen investicijam (predvsem zamenjava dotrajanih prevoznih sredstev).

1915-11-0001 - Inšpekcijski nadzor na področju obrambe
Opis ukrepa
Zagotavljanje materialno finanĂ?Ĺ¤nih pogojev za delovanje inšpektorata, vključno z usposabljanjem oz. izobraÄąÄľevanjem zaposlenih in
mednarodnim sodelovanjem. Skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021 (Uradni
list RS, št. 75/19, 36/2020, 49/2020, 61/2020) se vse nastale izdatke za financiranje omilitve epidemije v proračunu države preknjiži na novo postavko
200319 zaradi spremljanja jasnega in transparentnega evidentiranja financiranja stroškov za odziv na COVID-19. Na novi pp se evidentira stroške za
nakup potrošnih sredstev, drobnega inventarja in za opravljene storitve, povezane z epidemijo COVID-19 (dezinfekcijska in zaščitna sredstva).

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Zagotavljanje materialno finanĂ?Ĺ¤nih pogojev za delovanje inšpektorata, vključno z usposabljanjem oz. izobraÄąÄľevanjem zaposlenih in
mednarodnim sodelovanjem. Skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021 (Uradni
list RS, št. 75/19, 36/2020, 49/2020, 61/2020) se vse nastale izdatke za financiranje omilitve epidemije v proračunu države preknjiži na novo postavko
200319 zaradi spremljanja jasnega in transparentnega evidentiranja financiranja stroškov za odziv na COVID-19. Na novi pp se evidentira stroške za
nakup potrošnih sredstev, drobnega inventarja in za opravljene storitve, povezane z epidemijo COVID-19 (dezinfekcijska in zaščitna sredstva).

Neposredni učinki
C0407 - Zagotavljanje zakonitosti delovanja preko inšpekcijskega nadzora
Prispeva k rezultatu: C2081 - Izvajati stalen in učinkovit nadzor nad delovanjem MO.
Z inšpekcijskim nadzorom in posledično z izrekanjem ukrepov se zagotavlja zakonitost delovanja ter tudi prispeva k učinkovitosti in smotrnosti
delovanja sistema obrambe. Število izvršenih inšpekcijskih ukrepov glede število odrejenih inšpekcijskih ukrepov v načrtovanem obdobju
predstavlja doseganje cilja. Elementi zakonitosti se dosegajo tudi s sankcijami po zakonu o prekrških.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07007 Delež pravočasno izvedenih ukrepov IRSO s strani organov v sestavi in notranjih

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
Dos.
Cil.
LETO
VREDNOST
VREDNOST VREDNOST

2011

94,00

2011

94,00
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organizacijskih enot MO.

I08037 Delež izpodbijanih ukrepov IRSO, potrjenih z odločbo ministra.

%

2014

5,00

2012

93,00

2013 93,25

100,00

2014 100,00

93,00

2015 100,00

93,00

2016 98,80

96,00

2017 100,00

97,00

2018 98,10

97,00

2019 100,00

97,00

2020 0,00

97,00

2021 0,00

97,00

2022 0,00

97,00

2015 0,00

5,00

2016 0,00

4,50

2017 0,00

4,00

2018 0,00

4,00

2019 0,00

4,00

2020 0,00

4,00

2021 0,00

4,00

2022 0,00

4,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Delež pravočasno izvedenih ukrepov IRSO s
I07007 strani organov v sestavi in notranjih
organizacijskih enot MO.
I08037

Delež izpodbijanih ukrepov IRSO, potrjenih z
odločbo ministra.

Kazalnik pove, kolikšen delež odrejenih inšpekcijskih ukrepov IRSO je bil izveden v rokih, ki so jih
določili inšpektorji za obrambo. Ciljna vrednost je 100 %.
Kazalnik pove, kolikšen delež inšpekcijskih ukrepov od skupnega števila odrejenih inšpekcijskih ukrepov
je dokončen. Ciljna vrednost je 0 %, torej da so vsi odrejeni inšpekcijski ukrepi, ki so jih odredili
inšpektorji za obrambo, v veljavi.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIN-UPB1

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)

ZITRPSV

Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV)

ZMatD

Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)

ZObr-UPB1

Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

ZP-1-UPB8

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

ZSSloV

Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

ZTP-UPB2

Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2)

ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

ZVojD-UPB1

Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVojD-UPB1)

ZVV

Zakon o vojnih veteranih (ZVV)
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