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OBRAMBA IN ZAŠČITA

v EUR
BLC / POL / PFN / PRG / POD
A Bilanca odhodkov
07 2%5$0%$,1=$âý,7$
1911 Ministrstvo za obrambo
0701 Upravljanje obrambnega sistema in krizno
upravljanje
070101 Skupne obrambne funkcije in obrambno
QDþUWRYDQMH
070102 Mednarodno obrambno sodelovanje
070103 Oprema in infrastruktura
070104 1DG]RUQDSRGURþMXREUDPEH
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 ýODQVWYRYPHGQDURGQLKRUJDQL]DFLMDKLQ
VRGHORYDQMH]GRPDþLPRNROMHP
0703 9DUVWYRSUHGQDUDYQLPLLQGUXJLPLQHVUHþDPL
070301 'HORYDQMHVLVWHPD]D]DãþLWRUHãHYDQMHLQ
SRPRþ
070302 3ULSUDYOMHQRVWVLVWHPD]D]DãþLWRUHãHYDQMH
LQSRPRþ
070303 Inšpekcijske in prekrškovne naloge

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

500.784.289
500.784.289
500.784.289
46.319.739

516.678.760
516.678.760
516.678.760
56.126.739

507.189.537
507.189.537
507.189.537
49.714.566

101,28
101,28
101,28
107,33

98,16
98,16
98,16
88,58

30.306.450

30.175.095

29.915.641

98,71

99,14

7.158.870
8.120.166
734.253
412.362.449
272.330.000

6.890.436
18.348.430
712.779
414.358.693
278.251.956

6.887.631
12.203.645
707.648
413.921.908
278.183.465

96,21
150,29
96,38
100,38
102,15

99,96
66,51
99,28
99,89
99,98

85.846.344

82.775.554

82.412.269

96,00

99,56

40.151.550

39.580.168

39.580.164

98,58

100,00

14.034.555

13.751.015

13.746.010

97,94

99,96

42.102.101
17.909.881

46.193.328
22.961.497

43.553.064
20.436.362

103,45
114,11

94,28
89,00

21.404.771

20.518.524

20.403.485

95,32

99,44

2.787.449

2.713.306

2.713.218

97,34

100,00
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Poslovno poročilo
Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

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

Poročilo o doseženih ciljih

Splošni cilji
C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP
pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah
Opis splošnega cilja
S preventivnimi ukrepi in aktivnostmi za zagotovitev izboljšanja splošne pripravljenosti na naravne in druge nesreče in hitro odzivnostjo,
racionalnostjo in učinkovitostjo ukrepanja ob nesrečah, ob stalnem vzdrževanju in nadgradnji infrastrukturnih sistemov, implementaciji rešitev iz
razvojno raziskovalnih projektov, izobraževanju in usposabljanju, razvoju zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč ter nemotenem opravljanju
inšpekcijskih, upravnih in strokovnih nalog.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Preko usmerjene in načrtovane preventivne dejavnosti ter ciljnim ozaveščanjem je Uprava RS za zaščito in reševanje povečevala odpornost
posameznikov ter družbe na nesreče. Z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč smo posredno pripomogli k
zmanjševanju stroškov odprave posledic in sanacije. Z realizacijo načrta nabav, programa usposabljanja ter realizacijo programov sofinanciranja
smo dosegli cilj in ohranili visoko razpoložljivost sistema VNDN in odzivnih sil v primeru nesreč ter sposobnosti hitrega in učinkovitega
odzivanja nanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10066 Število izdelanih ocen ogroženost in načrtov zaščite in reševanja
I10067 Odstotek realizacije programa izboljšanja opremljenost odzivnih enot s sodobno,
namensko in specialno reševalno ter zaščitno opremo

VIR ME
št
%

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2008
2008

2,00
90,00

2018 2,00

5,00

2019 2,00

2,00

2018 90,00

90,00

2019 90,00

90,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10066 Število izdelanih ocen ogroženost in načrtov zaščite
in reševanja"
Vlada Republike Slovenije je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Potekale so aktivnosti ob projektu Nek na področju
načrtovanja časov evakuacije za primer jedrske nesreče v NEK (ETE). Izdelan je bil osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in
radiološki nesreči in usklajevan z NOE URSZR. Manjkajo še vsebine, vezane na Strategijo o ukrepanja RS ob jedrski ali radiološki nesreči
(nosilec URSJV), ki še ni usklajena z URSZR. V zaključni fazi, v usklajevanju je osnutek Ocene ogroženosti zaradi nevarnih snovi. Spremenjena in
ažurirana je bila priloga 1 k Protokolu izklapljanja in vklapljanja daljnovodov. Potekalo je usklajevanje regijskih načrtov z Državnim načrtom
zaščite in reševanja ob požarih v naravnem okolju in usklajevanje drugih regijskih načrtov. Pripravljen in usklajen z Ministrstvom za zdravje je
Načrt zagotavljanja stalne prisotnosti ekipe NMP, manjka še podpis pogodb, izvedenih je bilo več nalog na temo zaščitnega ukrepa zaščita
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kulturne dediščine, izvedenih je bilo več aktivnosti, tudi opozoril za NOE URSZR v zvezi z izvajanjem nalog NOE URSZR iz akcijskega načrta po
mednarodni misiji EPREV, izvedenih je bilo več sestankov z URSJV na temo jedrske nesreče. Ažurirane so bile skupne priloge k državnim načrtom
zaščite in reševanja. V teku je prenova ocene ogroženosti za posebno nevarne bolezni pri ljudeh. Za razpravo so pripravljena izhodišča za
odločitev pred spremembo Državnega načrta zaščite in reševanja za terorizem. Pripravljen je osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja za
žled. Izvedene so bile priprave in vaja »Vaja nesreča v NEK 2019«. Izdelan je bil osnutek dokumenta Evidentiranje ocenjenih in potencialnih
tveganj (delovni naslov), ki združuje sistemski pregled vseh tveganj v Republiki Sloveniji. Pripravljen je bil osnutek Poslovnika medresorske
komisije za spremljanje izvajanja Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. Izdelan je bil osnutek odziva v primeru
nesreče z nevarnimi snovmi (delovni naslov).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10067 Odstotek realizacije programa izboljšanja
opremljenost odzivnih enot s sodobno, namensko in specialno reševalno ter zaščitno opremo"
V letu 2019 je bila zagotovljena ustrezna pripravljenost za odziv na naravne in druge nesreče. V celoti je bilo izvedeno sofinanciranje dejavnosti
na področju zaščite, reševanja in pomoči v 7.805.414,62 EUR. Podpisanih in realiziranih je bilo 715 pogodb z upravičenci za sofinanciranje
zaščitne in reševalne opreme. Nakupi MTS in zaščitne ter reševalne opreme za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah za potrebe državnih
enot so bili realizirani v skladu z načrtom in možnostmi ki jim je botrovalo zaprtje proračuna v mesecu septembru. Opremljenost in popolnjenost
sil za zaščito reševanje in pomoč je bila zagotovljena.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10066 Kazalnik izkazuje število izdelanih / posodobljenih ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja.
I10067

Kazalnik izkazuje v skladu z merili na različnih ravneh napredek pri zagotavljanju opremljenosti odzivnih enot s sodobno, namensko in specialno
reševalno ter zaščitno opremo.

C6661 - Aktivno in verodostojno delovanje Slovenske vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti,
okrepljeno delovanje v mednarodnih operacijah in misijah.
Opis splošnega cilja
Doseganje in vzdrževanje načrtovane ravni pripravljenosti SV za delovanje, zagotavljanje operativnega delovanja na ozemlju RS in v
mednarodnem vojaškem okolju, sposobnost izpolnjevanja zavez RS, ki izhajajo iz članstva v Natu in EU, sposobnost podpore in aktivnega
sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja ter druge aktivnosti skladno z obrambno-varnostnimi interesi RS.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Z enotami in izgrajenimi zmogljivostmi SV smo zagotavljali operativno delovanje v RS. S stalnimi silami smo ohranjali neprekinjenost
poveljevanja ter pripravljenost za hitro odzivanje na različne grožnje, varovali objekte SV in MORS dodeljene v varovanje, izvajali nadzor in
kontrolo morja in zračnega prostora ter druge naloge v RS, skladno s pooblastili.
SV je dodatno zagotavljala odzivne sile za odzivanje na različne oblike ogrožanja varnosti RS. Del sil je oblikovan kot takojšnje odzivne sile v
visoki stopnji pripravljenosti (KP 1), del sil je oblikovan kot nabor odzivnih sil z odzivnim časom 30 dni (KP 5) in se oblikuje glede na dodeljeno
nalogo. SV je v letu 2019 nadaljevala s podporo CZ pri odzivanju na »migrantsko« problematiko ter Policiji pri širšem varovanju državne meje.
Slovenska vojska je s svojimi zmogljivostmi oziroma enotami sodelovala v sistemu VNDN glede na stopnjo pripravljenosti in obseg nesreč ter
zagotavljala izvajanje koncepta postopnega naraščanja zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč z oblikovanjem specialističnih in drugih
zmogljivosti, za primer potreb izraženih s strani CZ.
V letu 2019 smo z delovanjem na MOM ter v pripravah za sodelovanje pri izvajanju zavezniških ukrepov okrepljene pripravljenosti, hitre
odzivnosti ter celovite odvračalne in obrambne drže, aktivno in verodostojno prispevali k kolektivni obrambi in varnosti. Naše delovanje v
mednarodnem prostoru (MOM in druge oblike zagotavljanja kolektivne pripravljenosti) se je okrepilo. Prispevek k mednarodnemu miru, varnosti
in stabilnosti je bil glede na število pripadnikov stalne sestave in dodeljenih finančnih sredstev nadpovprečen v vseh pogledih. V letu 2019 smo
uspešno sodelovali na 12 mednarodnih operacijah in misijah in zagotavljali visoko stopnjo pripravljenosti v Natovih odzivnih silah (Nato
Response Force – NRF), ki so namenjene delovanju v operacijah znotraj in zunaj meja zavezništva, kar je največje število hkrati vodenih operacij
do sedaj in hkrati več kot dvakratnik udeležbe nam vsaj približno primerljivih držav.
Uspešno smo vzdrževali načrtovano raven zagotavljanja operativnega delovanja v mednarodnem vojaškem okolju in izpolnjevali zaveze RS, ki
izhajajo iz članstva v Natu in EU. Območja našega delovanja, ki neposredno izhajajo iz Strategije sodelovanja RS na MOM, so bila določena z
namenom uresničevanja strateških interesov RS in zagotavljanja varnosti in stabilnost RS ter zavezništva. Aktivnost in verodostojnost našega
delovanja v sistemu kolektivne obrambe in varnosti se je še posebej izkazal s takojšnim odzivom na spremenjeno varnostno realnost na vzhodu
in jugu evropskega oziroma evro-atlantskega prostora. V 2019 smo aktivno pristopili k izvajanju ukrepov Akcijskega načrta pripravljenosti
(RAP), ki zajemajo krepitev Natovih odzivnih sil (NRF), vzpostavitev združenih namenskih sil v zelo visoki stopnji pripravljenosti (eNRF/VJTF)
ter večanje dinamike vaj in usposabljanj. V luči Natove odvračalne in obrambne drže ter zagotavljanja kolektivne varnosti in obrambe smo v 2019
zagotavljali zmogljivost za sistem okrepljene prednje prisotnosti (eFP) kot pomembnega dejavnika vzpostavljanja stabilnosti v zahtevnem
varnostnem okolju Nato soseščine, še posebej evropskega vzhoda.
Dosedanje sodelovanje RS v NRF je pokazalo, da NRF predstavljajo najučinkovitejši okvir za transformacijo SV v smeri večje učinkovitosti,
sposobnosti in interoperabilnosti, ki obenem omogoča učinkovito delovanje na ozemlju RS in v mednarodnem okolju ter izpolnjevanje zavez RS,
ki izhajajo iz članstva v Natu in EU. V okviru navedene participacije je SV v letu 2019 sodelovala v kopenskem segmentu sil zelo visoke stopnje
pripravljenosti (VJTF – Land) v »Stand By« fazi z zahtevano stopnjo pripravljenosti do 5 dni.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003362 Stopnja sposobnosti izpolnjevanja zakonsko predpisanih nalog SV ter

VIR

ME

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

Zakonodaja ocena 2010

3,60

2012 3,54

3,78
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nalog izhajajočih iz mednarodnih zavez.

I08046 Obrambni izdatki kot delež BDP.

I08047 Rang RS med članicami Nata glede na % BDP za obrambo.

RS

1-5

%
2014
BDP

mesto 2014

0,98

21,00

2013 3,60

0,00

2014 3,60

3,60

2015 3,60

0,00

2016 4,00

2,00

2017 3,00

3,00

2018 3,00

3,00

2019 3,00

3,00

2015 0,95
2016 0,95

1,01

2017 0,95

0,98

2018 1,03

1,01

2019 1,10

1,06

2015 23,00
2016 24,00

23,00

2017 23,00

24,00

2018 23,00

24,00

2019 22,00

25,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003362 Stopnja sposobnosti izpolnjevanja zakonsko
predpisanih nalog SV ter nalog izhajajočih iz mednarodnih zavez."
RS izvaja obrambo nacionalnega ozemlja skupaj z zavezniki v okviru Natovega sistema kolektivne obrambe ter z oporo na ustrezno stopnjo
lastne obrambne sposobnosti. SV zagotavlja najmanj 10 % kopenske komponente, ki vseskozi ohranja visoko stopnjo pripravljenosti na
nacionalnem teritoriju oz. sodeluje v MOM. Vse sile SV na teritoriju RS niso sposobne izvajati nalog visoke intenzivnosti v okviru vseh načinov
delovanj. Vse premestljive sile SV niso sposobne izvajati nalog visoke intenzivnosti v zahtevnejših geografskih in klimatskih pogojih izven RS.
Brez odprave primanjkljajev v oborožitvi, vojaški opremi in strelivu ter večjega vlaganja v obrambni sistem ni mogoče oblikovati vojaških
zmogljivosti in vzpostaviti ustrezne stopnje potrebne pripravljenosti za učinkovito delovanje SV v kriznih razmerah, neposredni vojni nevarnosti
ali vojni, kar bi omogočalo uravnoteženo delitev bremen in tveganj z zavezniki pri skupnem bojnem delovanju. Skladno s kriteriji Nata naj bi delež
premestljivih sil kopenske komponente SV do leta 2020 dosegel najmanj 50%. To pomeni, da bo najmanj 50% kopenske komponente SV
organizirane, opremljene in usposobljene za morebitno delovanje tudi izven nacionalnega teritorija. Del teh sil bo integriran v vojaško strukturo
zavezništva. Vzdržljivi prispevek SV v takojšne odzivne sile Nata bo znašal 0,8% od skupnega obsega teh sil. SV bo oblikovala enoto
bataljonske ravni, ki bo usposobljena in sposobna delovati izven RS za izvajanje celotnega spektra delovanj v rotaciji do enega leta. To bo
doseženo z oblikovanjem najmanj štirih bojnih jeder moči pehotnega bataljona. V teh okvirih bo SV (po trenutno veljavnih dokumentih), poleg že
vzpostavljene zmogljivosti, najkasneje do leta 2025 oblikovala tudi srednjo bataljonsko bojno skupino. Ob aktiviranju 5. člena Severnoatlantske
pogodbe bo RS pri izvajanju kolektivne obrambe zavezništva sodelovala skladno s svojimi zmožnostmi. Za te potrebe bo zagotovila sile, razvite
na podlagi sprejetih ciljev zmogljivosti ter zagotovila podporo države gostiteljice skladno s predhodno usklajenimi potrebami zavezništva in
načrtovanimi zmogljivostmi RS. Zaradi pomanjkanja kadrovskih in finančnih virov ter materialnih sredstev SV v celoti ni izgradila ključnih
načrtovanih zmogljivosti Nata za RS (manever, ognjena moč in premičnost na bojišču, posredna ognjena podpora, premestljiva omrežja). Takšno
stanje negativno vpliva ne le na pripravljenost SV, temveč tudi na kredibilnost Slovenije v zavezništvu. Brez BBSk in posredne ognjene podpore
je bojna zmogljivost SV za delovanje v operacijah visoke intenzitete onemogočena. Odstopa se tudi od načrtovanega časovnega okvira (SOPR
2018–2023) za nabavo sredstev, ki zagotavljajo visoko mobilnost na bojišču in odločilno bojno ognjeno moč v premiku, sredstev za posredno
ognjeno podporo ter sredstev za premestljiva omrežja. SV sodeluje pri ključnih nalogah zavezništva, in sicer kolektivni obrambi, kriznem
upravljanju in kooperativni varnosti. Mednarodno vojaško sodelovanje (MVS) SV je del mednarodnega obrambnega in varnostnega
sodelovanja. Z njim SV dosega cilje, ki so opredeljeni v strateških dokumentih nacionalno-varnostnega sistema RS ter dolgoročnih in
srednjeročnih planskih dokumentih MO. Skladno s planskimi dokumenti izvedba MVS podpira izvajanje aktivnosti in obveznosti, ki jih je RS
prevzela v mednarodnih in regionalnih organizacijah ter pobudah. SV izvaja aktivnosti na področjih bilateralnega in multilateralnega
sodelovanja. MVS je predvsem usmerjeno na strateške partnerje v zavezništvu, s katerimi SV sodeluje v MOM, na sosednje države ter na
države, s katerimi je bilo v preteklosti vzpostavljeno projektno sodelovanje. SV je od 13. 9. do 15. 9. 2019 gostila Vojaški odbor (Military
Committee - MC), ki je najvišji vojaški organ zveze Nato. Sodelovalo je 29 delegacij držav članic Nato in delegacija MAK kot članica v postopku
sprejema, oziroma 385 članov tujih delegacij. Poudarek MVS je na uresničevanju Akcijskega načrta pripravljenosti, popolnjevanju poveljstev za
integracijo, na doseganju ključnih zmogljivosti v okviru procesa obrambnega načrtovanja in pobud (povezane sile, iniciativa pametne obrambe
in koncept vodilnih držav). V okviru Evropske unije (EU) SV deluje v odborih in delovnih skupinah EU, ki so pristojnosti Vojaškega odbora
(EUMC). Z udeležbo pripadnikov SV na mednarodnih dogodkih, kot so srečanja načelnikov generalštabov, sodelovanje v Natovih odborih in
odborih EU, sodelovanje na funkcijskih konferencah, oblikovanje skupnih zmogljivosti in interoperabilnosti ter skupna usposabljanja in vaje,
pripomorejo k boljši povezljivosti, gradnji zmogljivosti ter vzdrževanju pripravljenosti SV. SV načrtuje doseganje dogovorjenega vzdržljivega
prispevka sodelovanja SV v MOM, v Natovih odzivnih silah, v bojnih skupinah EU, v rezervnih silah ter v drugih oblikah zagotavljanja sil v
visoki stopnji pripravljenosti skladno z interesi in nacionalnovarnostnimi cilji RS. SV skladno s sklepi Vlade uspešno sodeluje v MOM v okviru
Nata, EU in OZN v načrtovanem obsegu. Prav tako zagotavlja zahtevane zmogljivosti SV v takojšnje odzivne sile Nata v visoki stopnji
pripravljenosti za morebitno napotitev na območje delovanja skladno s planskimi dokumenti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08046 Obrambni izdatki kot delež BDP."
Obrambni izdatki RS po Natovi metodologiji vključujejo finančne načrte PU 1911, PU 1914 in PU 1915 ter finančna sredstva za vojaške pokojnine
ter Urada za varovanje tajnih podatkov. Realizirani obrambni izdatki RS za leto 2019 skladno z Natovo metodologijo so za 49,8 milijonov evrov ali
0,05 odstotne točke višji kot v letu 2018. Poraba PU 1914 Slovenska vojska je bila v primerjavi z letom 2018 višja za 53,2 milijona evra, medtem ko
se je poraba PU 1911 Upravnega dela zmanjšala za 1,6 milijona evra. Nižje so bile tudi vojaške pokojnine in sicer za 1,9 milijonov evrov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08047 Rang RS med članicami Nata glede na % BDP za
obrambo. "
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S kazalnikom merimo sposobnost izpolnjevanja zavez RS, ki izhajajo iz članstva v Natu, in sicer: umeščenost Slovenije med 28 zaveznicami (brez
Islandije) v Natu oziroma zavezanost, kredibilnost in izpolnjevanje pravične delitve bremena.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003362

Vzpostavitev sil in zmogljivosti 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. Izgradnja zmogljivosti je na
podlagi planskih dokumentov opredeljena z Načrtom operativnih zmogljivosti, ki mora slediti vsem zakonsko predpisanim nalogam in mednarodnim
zavezam.

I08046

Obrambni izdatki RS vključujejo sredstva za financiranje obrambnega sistema (proračunski uporabniki PU 1911, PU 1914 in PU 1915), sredstva za
vojaške pokojnine ter sredstva Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov. S kazalnikom merimo izdatke za obrambo glede na BDP.

Sposobnost izpolnjevanja zavez RS, ki izhajajo iz članstva v Natu, in sicer: meriti umeščenost Slovenije med 28 zaveznicami v Natu oziroma
I08047 zavezanost, kredibilnost in izpolnjevanje pravične delitve bremena. Prav tako se meri odstopanje od političnega merila doseganja 2 % BDP, ki so
nujno potrebni za uspešno in učinkovito izgradnjo obrambnih zmogljivosti ter zagotavljanje lastne in kolektivne obrambe.

C6662 - S selektivnim in uravnoteženim razvojem zmogljivosti Slovenske vojske zagotavljati njeno ustrezno
pripravljenost za delovanje.
Opis splošnega cilja
Zmogljivosti SV prilagajati spremembam v varnostnem okolju, kar se odraža v izboljšanju razpoložljivosti sil, povečani učinkovitost delovanja,
povečanjem bistvenih operativnih zmogljivosti, učinkovitejšem poveljevanju, nadzoru in obveščevalnem zagotavljanju, povečani premestljivosti
in vzdržljivosti sil ter ohranjanju in razvoju vojaškostrokovnih, specialističnih in drugih znanj, veščin in izkušenj, ki so bistvenega pomena za
obrambo države. Prednostno razvijati zmogljivosti iz paketa ciljev zmogljivosti Nata za RS.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Na podlagi paketa ciljev zmogljivosti Nata 2017 za Republiko Slovenijo bo razvoj vojaških zmogljivosti do leta 2023 prednostno usmerjen v
izboljšanje zmogljivosti za bojevanje in zmogljivosti za bojno podporo Slovenske vojske (SV). SV bo razvijala tudi zmogljivosti za poveljevanje in
kontrolo, zmogljivosti za združevanje in obdelavo podatkov ter zmogljivosti vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08028 Doseganje ciljnega stanja deleža premestljivih in vzdržljivih
sil.

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

81,50

2015 81,60

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 85,50

71,40

2017 86,50

118,65

2018 90,00

118,00

2019 90,00

113,10

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08028 Doseganje ciljnega stanja deleža premestljivih in
vzdržljivih sil. "
Podatki se nanašajo na zaključeno koledarsko leto 2018, saj so podatki Nata za preteklo leto na razpolago šele v juniju naslednjega leta.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Premestljive sile so tiste, ki so ustrezno organizirane, opremljene, usposobljene ter pripravljene za uresničevanje svojega poslanstva samostojno ali v
sestavi zavezniških sil. Premestljivost predstavlja sposobnost sil in zmogljivosti, da lahko delujejo izven nacionalnega ozemlja. Dogovorjena ciljna
vrednosti članic Nata za premestljive sile je 50 % kopenske komponente. Vzdržljive sile so tiste, ki delujejo oziroma so predvidene za delovanje v
I08028
mednarodnih operacijah in misijah oziroma so sposobne ohraniti visoko raven pripravljenosti na domačem ozemlju za daljše časovno obdobje.
Dogovorjena ciljna vrednosti članic Nata za vzdržljive sile je 10 % kopenske komponente. S kazalnikom merimo v kolikšni meri dosegamo ciljni
vrednosti premestljivih in vzdržljivih sil, skladno s kriteriji Nata.

C6663 - S pospešenim procesom funkcionalne profesionalizacije transformirati Slovensko vojsko v visoko
profesionalno in učinkovito vojaško organizacijo.
Opis splošnega cilja
Razvijati obrambni sistem v smeri stalnega izboljševanja sistema upravljanja s kadrovskimi viri, ki bo ob optimalni strukturi in organizaciji
omogočala uspešno izvajanje nalog. Ciljno usmerjati izobraževanje in usposabljanje, da bo obrambni sistem ob upoštevanju vseh sodobnih
doktrin in konceptov deloval primerljivo z zavezniki. Razvijati profesionalno vojaško zavest, etiko in kulturo. Krepiti zaupanje širše javnosti in
lokalne ravni v obrambni sistem z jasno strategijo komuniciranja, ki temelji na pozitivni prepoznavnosti.
Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Izvaja se zboljševanje procesa upravljanja s kadrovskimi viri v smeri doseganja optimalne strukture in organizacije z namenom uspešnega
izvajanja nalog. Glavno oviro pri tem predstavlja nezadosten obseg kadra, ki je posledica premajhnega interesa za delo v SV.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08078 Razmerje med zaposlenimi v upravnem delu MO (PU 1911) in organih v sestavi
MO (PU 1912, PU 1913, PU 1914 in PU 1915) (1 : n).

I08415 Razmerje med številom častnikov in podčastnikov (1 : n).

I08417 Razmerje med številom častnikov in vojakov (1 : n).

I08418 Razmerje med številom pripadnikov pogodbene rezervne sestave in obsegom
stalne sestave SV (1 : n).

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

število 2014

število 2014

število 2014

število 2014

10,10

1,80

2,80

6,30

2015 10,20
2016 10,60

9,90

2017 10,90

10,00

2018 11,00

9,60

2019 11,50

9,30

2015 1,90
2016 1,90

1,85

2017 1,80

1,84

2018 1,90

1,84

2019 1,90

1,84

2015 2,90
2016 3,50

2,72

2017 3,10

2,53

2018 3,60

2,41

2019 3,60

2,24

2015 8,80
2016 4,80

7,80

2017 4,80

7,20

2018 4,90

8,00

2019 4,80

9,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08078 Razmerje med zaposlenimi v upravnem delu MO
(PU 1911) in organih v sestavi MO (PU 1912, PU 1913, PU 1914 in PU 1915) (1 : n). "
Glede na cilj MO, da se razmerje med zaposlenimi v PU 1911 in ostalimi PU-ju postopno zvišuje kot posledica dvigovanja števila zaposlenih v
ostalih organih v sestavi, se ta cilj ne dosega skladno z namenom, saj se število zaposlenih v nekaterih PU-jih zmanjšuje (predvsem v SV) v PU
1911 pa se je v letu 2019 povečalo (začasni prenos kvote 15 zaposlenih iz PU 1914 na PU 1911). Posledica tega je znižanje razmerja med
zaposlenimi v upravnem delu MO (PU 1911) in organih v sestavi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08415 Razmerje med številom častnikov in podčastnikov
(1 : n)."
Beležili smo 1058 časnikov ter 1952 podčastnikov STAS , kar pomeni, da je razmerje med njimi 1: 1,84.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08417 Razmerje med številom častnikov in vojakov (1 :
n)."
Beležili smo 1058 časnikov ter 2371 vojakov STAS, kar pomeni, da je razmerje med njimi 1: 2,24.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08418 Razmerje med številom pripadnikov pogodbene
rezervne sestave in obsegom stalne sestave SV (1 : n)."
Razmerje med številom pripadnikov pogodbene rezervne sestave in obsegom stalne sestave SV je 1:9,5.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Upravni del MO (PU 1911) 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 ter obrambno planiranje, razvoj,
načrtovanje, organizacijo, opremljanje, usposabljanje in delovanje Slovenske vojske (v nadaljevanju SV), na priprave civilne obrambe, na upravne zveze
I08078 ter kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu, organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na pravice
in dolžnosti državljanov na področju obrambe in civilne zaščite. S svojim delom podpira delovanje ostalih proračunskih uporabnikov MO (PU 1912,
PU 1913, PU 1914 in PU 1915). S kazalnikom merimo razmerje med zaposlenimi v PU 1911 in ostalimi organi v sestavi oziroma proračunskimi
uporabniki MO, s čimer prikazujemo kolikšen obseg ostalih PU MO podpira PU 1911, z opravljanjem svojih nalog.

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje

Specifični cilji
C2038 - Povečati učinkovitost delovanja MO.
Prispeva k splošnemu cilju: C6663 - S pospešenim procesom funkcionalne profesionalizacije transformirati Slovensko vojsko v visoko
profesionalno in učinkovito vojaško organizacijo.
Opis specifičnega cilja
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Načrtovati nadaljnji razvoj in delovanje obrambnega sistema skladno z razpoložljivimi viri. Ob optimalni kadrovski popolnjenosti zagotavljati
visoko raven upravnih in strokovnih nalog. Poskrbeti za zakonitost in smotrnost porabe javnih sredstev z okrepljenim preventivnim delovanjem
revizijske službe in Inšpektorata za obrambo RS. Obvladovati stroške tekočega delovanja in zmanjševati odvisnosti od zunanjih izvajalcev.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Zagotavljali smo ustrezno stopnjo podpore s področja razpoložljivosti, varnosti in zmogljivosti KIS, finančne, kadrovske, računovodske, pravne
in druge podpore, izdelave investicijske dokumentacije ter realizacije projektov opremljanja, nabav in infrastrukture.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Podporne dejavnosti zagotavljajo osnovne pogoje za delovanje MO kot celote pri doseganju zastavljenih ciljev in izpolnjevanju
zakonsko določenih nalog in poslanstev ter predstavljajo eno od pomembnih področij za razvoj in delovanje obrambnega sistema in tudi
sistema VNDN.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08091 Indeks porabe finančnih sredstev za energijo, vode in komunalne storitve
glede na preteklo leto.

I08092 Indeks porabe finančnih sredstev za pisarniški in splošni material glede na
preteklo leto.

VIR ME

IZH.
LETO

indeks 2014

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
100,00

2015 101,60
2016 101,00

indeks 2014

100,00

97,80

2017 112,10

110,50

2018 123,90

96,00

2019 98,40

104,70

2015 111,20
2016 107,00

96,60

2017 145,10

114,20

2018 122,20

129,00

2019 104,30

94,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08091 Indeks porabe finančnih sredstev za energijo, vode
in komunalne storitve glede na preteklo leto."
Stroški za energijo, vodo in komunalne storitve na ravni celotnega MO so v letu 2018 znašali 7,5 mio evrov, v letu 2019 pa znašajo 7,8 mio evrov
in so za 4,7 odstotke višji kot v letu 2018.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08092 Indeks porabe finančnih sredstev za pisarniški in
splošni material glede na preteklo leto."
Stroški za pisarniški in splošni material na ravni celotnega MO so v letu 2018 znašali 8,8 mio evrov, v letu 2019 pa znašajo 8,3 mio evrov in so za
5,5 odstotkov nižji kot v letu 2018.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Stroški energentov predstavljajo finančna sredstva, ki jih namenjamo za porabljeno električno energijo, ogrevanje prostorov, vodo in komunalne
I08091 storitve. S kazalnikom merimo stopnjo obvladovanja stroškov namenjenih za energente, vodo in komunalne storitve ter posledično zmanjšanje
negativnih posledic za okolje. Spremljamo gibanje skupnih stroškov za energijo, vode in komunalne storitve glede na preteklo leto.
Stroški pisarniškega in splošnega materiala predstavljajo finančna sredstva, ki jih namenjamo za pisarniški material, čistilni material, stroške hrane in
restavracij, izdatke za reprezentanco, založniške in tiskarske storitve ter drugi splošni material in storitve. S kazalnikom merimo stopnjo obvladovanja
I08092
stroškov namenjenih za pisarniški in splošni material ter posledično obvladovanje njihovih stroškov. Spremljamo gibanje skupnih stroškov za
pisarniški in splošni material glede na preteklo leto.

C5672 - Zagotavljati visoko stopnjo pripravljenosti za obrambo ter odzivanja na krize.
Prispeva k splošnemu cilju: C6661 - Aktivno in verodostojno delovanje Slovenske vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti, okrepljeno
delovanje v mednarodnih operacijah in misijah.
Opis specifičnega cilja
Z ukrepi in pripravami zagotavljati učinkovit sistem obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami, zagotoviti hitro, prilagodljivo in učinkovito
ukrepanje proti različnim oblikam ogrožanja nacionalne varnosti na političnem, gospodarskem, medijsko-informativnem in drugih področjih v
izrednem in vojnem stanju ter krizah, delovanje državnih organov in organov lokalne samouprave, podporo delovanja SV, preskrbo prebivalstva,
delovanje gospodarstva in izvajanje drugih ukrepov za zagotovitev obrambnega delovanja RS. Razvoj konceptualnih rešitev za vključevanje
civilnih funkcionalnih strokovnjakov in civilnih zmogljivosti v operacije v podporo miru in druge operacije kriznega odzivanja.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
S strokovnim usmerjanjem in usklajevanjem z nosilci obrambnega načrtovanja pri dopolnjevanju njihovih obrambnih načrtov je zagotovljena
stalna ažurnost obrambnega načrta države. Obrambne priprave so poleg izdelave dokumentov obrambnega načrta obsegale tudi aktivnosti
vezane na ocenjevanje hibridnih groženj, krepitev civilne pripravljenosti skladno s smernicami Nata, vojaško mobilnost v okviru EU in rešitvami
v RS, sodelovanje v telesih kriznega upravljanja in na sodelovanje v vajah. Nadaljevale so se aktivnosti s ciljem realizacije določil Zakona o
kritični infrastrukturi.
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Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Zagotovljeno je bilo aktivno sodelovanje pri oblikovanju novega načrta uporabe Slovenske vojske, ki je del obrambnega načrta države.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I08017 Stopnja ažurnosti obrambnih načrtov nosilcev obrambnega
načrtovanja.

ocena
1-5

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2014

4,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2015 5,00
2016 5,00

4,00

2017 5,00

4,00

2018 5,00

4,00

2019 5,00

4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08017 Stopnja ažurnosti obrambnih načrtov nosilcev
obrambnega načrtovanja."
Skladno z letnim programom strokovnega usmerjanja in usklajevanja z nosilci obrambnega načrtovanja pri dopolnjevanju njihovih obrambnih
načrtov je bila nosilcem načrtovanja zagotovljena strokovna pomoč pri dopolnjevanju in usklajevanju njihovih obrambnih načrtov, pri
oblikovanju dokumentov, ki izhajajo iz zavez v Nato in sodelovanja v Evropski uniji in drugih vsebinah, ki se dotikajo področja obrambnega
načrtovanja. Zagotovljeno je bilo redno dopolnjevanje obrambnega načrta Ministrstva za obrambo ter ažurnost evidenc obrambnih dolžnosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Obrambno načrtovanje predstavlja celoto priprav in ukrepov za potrebe obrambe države, organizacijskih, kadrovskih, materialnih in drugih aktivnosti
nosilcev obrambnega načrtovanja za ustrezen odziv in delovanje v kriznih razmerah. Obrambni načrt je celota rešitev in ukrepov za zagotovitev
delovanja obrambnega sistema RS v kriznih razmerah. S kazalnikom merimo ustreznost pripravljenih aktivnosti za potrebe odzivanja in delovanja v
I08017
kriznih razmerah. 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.

C6664 - Usmerjeno uresničevati obrambno-varnostne interese RS in povečati javno prepoznavnost in
podporo MO in SV.
Prispeva k splošnemu cilju: C6661 - Aktivno in verodostojno delovanje Slovenske vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti, okrepljeno
delovanje v mednarodnih operacijah in misijah.
Opis specifičnega cilja
Uresničevati obrambno-varnostne interese RS na bilateralni in multilateralni ravni, redno izpolnjevati zaveze do zavezništva in drugih
mednarodnih organizacij ter povečati javno prepoznavnost in podporo SV s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi, civilnodružbenimi
organizacijami in podporo veteranskim organizacijam, učinkovitim komuniciranjem z javnostmi, sofinanciranjem nevladnih organizacij z
obrambnega področja.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Bilateralno in multilateralno sodelovanje je temeljilo na usmeritvah vezane na strateške partnerje v zavezništvu, s katerimi sodelujemo v
mednarodnih operacijah in misijah, na sosednje države ter na države, s katerimi smo že vzpostavili projektno sodelovanje.
Uspešno smo vzdrževali načrtovano raven zagotavljanja operativnega delovanja v mednarodnem vojaškem okolju in izpolnjevali zaveze RS, ki
izhajajo iz članstva v Natu in EU.
Sodelovanje z civilnim okoljem v letu 2019 je bilo usmerjeno v podporo državnim organom, samoupravnim lokalnim skupnostmi, civilnim
organizacijam s katerimi smo v SV v letu 2019 sklenili letne načrte sodelovanja (LNS) ter sodelovali smo z zvezami in društvi, ki delujejo v javnem
interesu na ozemlju RS.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Obrambno-varnostne interese RS na bilateralni in multilateralni ravni smo izvajali skozi letni načrt mednarodnega vojaškega sodelovanja,
skladne z zunanjo politiko RS ter s finančnimi, kadrovskimi in materialnimi viri.
RS izvaja obrambo nacionalnega ozemlja skupaj z zavezniki v okviru Natovega sistema kolektivne obrambe ter z oporo na ustrezno stopnjo
lastne obrambne sposobnosti.
Sofinancirali smo iz pogodbenih obveznosti z organizacijami, zvezami in društvi preko LNS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08015 Indeks rasti nominalnih OI glede na leto 2014.

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

indeks 2014

100,00

2015

100,10

2016

102,20

2017

104,70

116,10

2018

122,40

126,30

2019

138,50

140,00

110,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08015 Indeks rasti nominalnih OI glede na leto 2014."
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Obrambni izdatki so se v 2019 nominalno povečali za 146 milijonov evrov ali 0,09 % BDP v primerjavi z letom 2014. S tem je zagotovljena
postopna nominalna rast obrambnih izdatkov potrebnih za razvoj in delovanje obrambnega sistema RS skladno z javnofinančnimi zmožnostmi ter
postopno približevanje izpolnjevanju mednarodno sprejetih zavez (tj. Valižanska zaveza).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Obrambni izdatki RS vključujejo sredstva za financiranje obrambnega sistema (proračunski uporabniki PU 1911, PU 1914 in PU 1915), sredstva za
I08015 vojaške pokojnine ter sredstva Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov. S kazalnikom merimo gibanje (rast ali padanje) nominalnega obsega
obrambnih izdatkov glede na izhodiščno leto 2014.

C6666 - Vzpostaviti zanesljiv, varen in enoten komunikacijsko informacijski sistem MO.
Prispeva k splošnemu cilju: C6662 - S selektivnim in uravnoteženim razvojem zmogljivosti Slovenske vojske zagotavljati njeno ustrezno
pripravljenost za delovanje.
Opis specifičnega cilja
Zagotoviti nadaljnji razvoj in delovanje komunikacijsko-informacijskega sistema na obrambnem področju s poudarkom na zagotavljanju
vsakodnevnega operativnega delovanja, podpori prioritetnim obrambnim zmogljivostim ter podpori odločanja in poveljevanja. Vzpostaviti
zmogljivost kibernetske obrambe in zagotoviti njeno povezanost v nacionalni in zavezniški sistem.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Razpoložljivost računalniškega centra MO je predpogoj za delovanje informacijskih storitev KIS MO.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Zmogljivosti IKT in kibernetska obramba sta osrednji obrambni zmogljivosti, s katero so povezane in od katerih so odvisne vse ostale obrambne
zmogljivosti. Visoka razpoložljivost in varnost računalniškega centra oz. strežniške infrastrukture zagotavljamo visoko razpoložljivost storitev
KIS MO.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05346 Razpoložljivost računalniškega centra KIS.

VIR

ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

MORS %

2009

95,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2012

95,00

95,00

2013

95,00

95,00

2014

95,00

95,00

2015

99,00

95,00

2016

99,00

99,00

2017

99,00

98,00

2018

99,00

99,00

2019

99,00

99,99

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05346 Razpoložljivost računalniškega centra KIS."
V letu 2019 beležimo skupno nedosegljivost storitev računalniškega centra komunikacijsko-informacijskega sistema (KIS) MO na ravni zgolj 4 ur,
zaradi prekinitve električnega napajanja oz. električnega udara. S tem je bila zagotovljena izredno visoka stopnja razpoložljivosti računalniškega
centra KIS na ravni 99,99 %.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Računalniški center je osrednji in ključni gradnik KIS MO, od katerega je v celoti odvisna informacijska podpora procesom ministrstva. Kazalnik
I05346 prikazuje razpoložljivost strežnikov, na katerih teče sistem za upravljanje podatkovnih baz Oracle z razpoložljivostjo le tega. Razpoložljivost se meri
samo v času premakljivega delovnega časa, to je 10 ur na dan, 5 dni na teden celo leto.

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje

Rezultati
C2084 - Do leta 2018 je vpeljan celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na državni ravni.
Prispeva k specifičnemu cilju: C5672 - Zagotavljati visoko stopnjo pripravljenosti za obrambo ter odzivanja na krize.
Opis rezultata
Na področju kriznega odzivanja se bo zagotavljalo redno spremljanje razmer v mednarodnem varnostnem okolju in usklajevalo ustrezen odziv
nanje. Postopki odzivanja bodo usklajeni z nacionalnimi in mednarodnim akti s področja kriznega odzivanja.
Obrazložitev doseganja rezultata
Potekale so aktivnosti za realizacijo določil Zakona o kritični infrastrukturi in normativnih aktov, sprejetih na njegovi podlagi.
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Republika Slovenija je na podlagi Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelovala v
pripravah in izvedbi vaj kriznega upravljanja EU in Nata, na katerih so bili preverjani postopki kriznega upravljanja v navedenih mednarodnih
integracijah in na nacionalni ravni.
Ministrstvo za obrambo je na podlagi zahtevkov zagotavljalo podporo države gostiteljice tujim oboroženim silam. V okviru prizadevanj EU na
področju vojaške mobilnosti je bilo ministrstvo aktivno vključeno v realizacijo zavez PESCO. Potekale so aktivnosti za krepitev odpornosti, v
smeri celovitejšega medresorskega pristopa na področju civilne pripravljenosti in soočanja s hibridnimi grožnjami, tudi z oživitvijo civilne
obrambe.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S sprejemom podzakonskih aktov ter izvajanjem njihovih določil se oblikovani pogoji za enotno ocenjevanje tveganj za delovanje kritične
infrastrukture Republike Slovenije in načrtovanje učinkovite zaščite kritične infrastrukture RS.
S sodelovanjem na vajah se preverjajo postopki, analizira doseganje zastavljenih ciljev, ustreznost pripravljenih rešitev in usposobljenost za
izvajanje nalog organov in celovito ter učinkovito odzivanje države na nacionalni ravni in v okviru mednarodne skupnosti.
Z zagotavljanjem podpore države gostiteljice tujim oboroženim silam se izpolnjujejo obveze v okviru zavezništva. Skladno z Akcijskim načrtom
EU za vojaško mobilnost, JOIN(2018)final 5, 28.3.2018 je RS spremljala in izvajala aktivnosti na področju vojaške mobilnosti. Narejena je bila
analiza vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), evropskih koridorjev po železniški in cestni infrastrukturi, ki potekajo čez Republiko
Slovenijo ter TEN-T letališč in pristanišča v Republiki Sloveniji in analiza prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji za dvojno rabo glede na
opredelitev vojaških zahtev za vojaško mobilnost v EU in zunaj nje (dokument EEAS(2018)537 REV 3, z dne 7.6.2018) s predlogi obnove.
Pripravljen je bil osnutek Načrta vojaške mobilnosti v Republiki Sloveniji. Republika Slovenija je za potrebe izboljšanja vojaške mobilnosti
podpisala:
- Programski dogovor o optimizaciji postopkov povezanih z dovoljenji za čezmejne premike v Evropi (Programme Arrangement on optimizing
cross border movement permission procedures in EU) (16. 5. 2019),
- Tehnični dogovor o diplomatskih dovoljenjih za vojaške transportne zrakoplove udeležencev v njihovem nacionalnem zračnem prostoru ali na
ozemlju (Technical Arrangement Concerning DIC for Participants’ Military Transport Aircraft in their respective National airspace or territory) (8.
7. 2019), TA DIC, Cat B,
- Tehnični sporazum o vojaških prehodih meja in premikih po kopnem v Evropi (Technical Arrangement for European Military Border Crossing
and Transit for Surface movement (27. 8. 2019), Cat B.
Ob navedenem pa je v Republiki Sloveniji 1. aprila 2019 začel veljati Sporazum o statusu sil EU (EU SOFA), h kateremu ja Republika Slovenija
pristopila že 1. maja 2004. Navedeni ukrepi in aktivnostmi, ki jih je RS izvedla in sprejela na področju vojaške mobilnosti v letu 2019 prispevajo k
izboljšanju vojaške mobilnosti RS tako na nacionalni ravni in tudi na ravni EU.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08018 Stopnja pripravljenosti za izvedbo ukrepov zaščite kritične
infrastrukture.

VIR ME
ocena
1-5

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

3,00

2015 4,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 4,00

2,00

2017 4,00

2,00

2018 4,00

3,00

2019 4,00

3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08018 Stopnja pripravljenosti za izvedbo ukrepov zaščite
kritične infrastrukture."
S sprejemom Navodila za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije je vzpostavljena enotna podlaga za
ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije in načrtovanje ukrepov za njeno zaščito, kar je nedvomno
prispevalo k temu, da so upravljavci kritične infrastrukture za zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture in izvajanja
učinkovite zaščite kritične infrastrukture, ki jo upravljajo, dobro pripravljeni.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Zaščita kritične infrastrukture obsega aktivnosti in ukrepe, s katerimi se zagotovi neprekinjeno delovanje kritične infrastrukture. Ukrepi za zaščito
kritične infrastrukture so aktivnosti, katerih namen je preprečiti možne vzroke za nedelovanje, vzpostaviti nadomestno in obhodno delovanje in
ublažiti posledice in s katerimi se zagotavlja neprekinjenost in celovitost delovanja kritične infrastrukture. S kazalnikom merimo ustreznost priprav za
I08018
zaščito kritične infrastrukture. 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.

C6679 - Do leta 2020 je povečana pravočasnost in učinkovitost izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih
funkcij.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2038 - Povečati učinkovitost delovanja MO.
Opis rezultata
Zagotovitev povečane pravočasnosti in učinkovitosti izvajanja skupnih, podpornih in nadzornih funkcij bo dosežena preko različnih ukrepov na
področju sistemskih rešitev (posodobitev normativnih podlag), nadziranja izvajanja predpisov na obrambnem področju ter izboljšanja izvajanja
skupnih in podpornih funkcij, s čemer se bo zagotavljal neposreden prispevek k zakonitemu delovanju, urejenosti in učinkovitosti obrambnega
sistema.
Obrazložitev doseganja rezultata
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Delež sprejetih SVS neposredno vpliva na povečevanje povezljivosti in sposobnosti skupnega delovanja, ki je ključni dejavnik graditve
zmogljivosti zavezništva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Delež sprejetih SVS neposredno vpliva na povečevanje povezljivosti in sposobnosti skupnega delovanja, ki je ključni dejavnik graditve
zmogljivosti zavezništva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08029 Realizacija letnega programa dela v Poslovnem planu MO.

I08030 % pravočasno realiziranih ukrepov v registru tveganj.

I08090 Indeks materialnih stroškov glede na leto 2014.

I08167 Delež sprejetih standardov, ki izhajajo iz paketa ciljev
zmogljivosti Nata.

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

VIR ME
%

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

81,00

2015 85,00

2014

indeks 2014

%

2014

81,00

100,00

52,00

PLANIRANA
VRED.

2016 90,00

86,00

2017 95,00

68,00

2018 95,00

82,00

2019 95,00

48,00

2015 83,00
2016 85,00

67,00

2017 87,00

71,00

2018 88,00

64,00

2019 88,00

71,00

2015 104,70
2016 107,00

114,30

2017 132,70

140,30

2018 141,90

149,10

2019 160,10

149,70

2015 60,00
2016 70,00

%

2014

40,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

55,00

2017 80,00

115,00

2018 80,00

65,00

2019 100,00

100,00

2015 50,00
2016 60,00

33,00

2017 70,00

40,00

2018 75,00

54,00

2019 75,00

42,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08029 Realizacija letnega programa dela v Poslovnem
planu MO."
Realizacija nalog v okviru Letnega programa dela MO (PU 1911, PU 1914 in PU 1915) za leto 2019 je bila 48%, upoštevani so podatki za naloge, ki
so bile realizirane in brez posebnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08030 % pravočasno realiziranih ukrepov v registru
tveganj. "
V letu 2019 je bilo 71% pravočasno izvedenih ukrepov iz registra tveganj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08090 Indeks materialnih stroškov glede na leto 2014."
Materialni stroški (PU 1911, PU 1914 in PU 1915) so v letu 2019 znašali 50,2 mio evrov in so glede na leto 2014 višji za 49,7 odstotkov. Največje
povečanje je pri PU 1914 na tekočem vzdrževanju vozil in letalsko tehničnih sredstev ter na stroških prehrane. Višji so tudi stroški za najemnine
in izdatki za službena potovanja. V materialne stroške štejemo konte 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, 4022 Energija, voda,
komunalne storitve in komunikacije, 4023 Prevozni stroški in storitve, 4024 Izdatki za službena potovanja ter 4026 Poslovne najemnine in
zakupnine. V letu 2018 so materialni stroški znašali 50 mio evrov, kar pomeni, da so v letu 2019 materialni stroški višji za 224.925 evrov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08167 Delež sprejetih standardov, ki izhajajo iz paketa
ciljev zmogljivosti Nata."
V letu 2019 smo izvedli postopke za uveljavitev in izvajanje 29 SVS. Izvedli preklice uporabe in izvajanja 7 SVS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08168 Delež uveljavljenih standardov, ki izhajajo iz paketa
ciljev zmogljivosti Nata."
V letu 2018 je bil prvič izdan integralni standardizacijski načrt MO za leti 2018 in 2019, ki je vključeval naloge odprave zaostankov iz pred letom
2018 in tekoče naloge za leti 2018 ter 2019. Poslovno planiranje na področju standardizacije se je na ta način spremenilo. Do konca leta 2019 je
bilo sprejetih 20% standardov iz načrta za leto 2019 in uveljavljenih 17% načrtovanih standardov. Do konca leta 2019 je bilo sprejetih 8
standardov (20%), ki izhajajo iz Integralnega standardizacijskega načrta Ministrstva za obrambo za leto 2019. Poleg tega je bilo sprejetih še 40
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standardov, katerih sprejem izhaja iz načrtov pred letom 2019 ali iz samostojnih pobud. Do konca leta 2019 je bilo izdelanih 7 (17%) temeljnih
aktov za uveljavitev in izvajanje standardov, ki izhajajo iz Integralnega standardizacijskega načrta Ministrstva za obrambo za leto 2019. Poleg
tega je bilo izdelanih še 35 temeljnih aktov za uveljavitev in izvajanje standardov, katerih izdelava izhaja iz načrtov pred letom 2019. Do konca leta
2019 je bilo zaključenih 13 % obravnav, ki so bile odprte, a ne zaključene pred letom 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Letni program dela predstavlja nabor nalog in aktivnosti vseh proračunskih uporabnikov v posameznem proračunskem letu, za doseganje zastavljenih
I08029 ciljev MO v kratkoročnem, srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. S kazalnikom merimo doseženo stopnjo realizacije načrtovanih nalog in aktivnosti
ter posledično realizacijo zastavljenih ciljev MO.
Register tveganj je nabor predvidenih tveganj, ki bi lahko negativno vplivala na gospodarnost porabe javnofinančnih sredstev in doseganje zastavljenih
ciljev MO, ter nabor vnaprej pripravljenih ukrepov, s katerimi preventivno in pravočasno zmanjšamo njihove negativne posledice tveganj. Tveganja
I08030 so razvrščena po stopnjam od 1 do 9, pri čemer 9 predstavlja najvišjo stopnjo tveganja (tj. tveganje z najvišjo stopnjo verjetnosti nastanka ter najvišjo
stopnjo predvidenih negativnih posledic). S kazalnikom merimo, v kolikšni meri pravočasno izvedemo vnaprej predvidene ukrepe za preprečitev
oziroma zmanjšanje potencialnih negativnih posledic uresničitve posameznega tveganja.
Materialni stroški predstavljajo stroške, ki nastanejo kot posledica opravljanja osnovne dejavnosti MO. V materialne stroške štejemo konte 4020
»Pisarniški in splošni material in storitve«, 4022 »Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije«, 4023 »Prevozni stroški in storitve«, 4024
I08090 »Izdatki za službena potovanja« ter 4026 »Poslovne najemnine in zakupnine«. S kazalnikom merimo stopnjo obvladovanja stroškov namenjenih za
materialne stroške ter posledično povečanje učinkovitosti delovanja MO. Spremljamo gibanje materialnih stroškov v primerjavi z izhodiščnim letom
2014.
Sprejeti standard je SVS (Slovenski vojaški standard), ki je nastal na podlagi izdelave lastnega obrambnega standarda ali prevzema drugega obrambnega
standarda (Nato, EU, nacionalni obrambni standard). Delež sprejetih SVS neposredno vpliva na povečevanje povezljivosti in sposobnosti skupnega
I08167 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.
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
I08168 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.

C6689 - Do leta 2020 je zmanjšana odsotnost zaposlenih od dela zaradi zdravstvenih razlogov za najmanj
10%.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2039 - Vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja kadrovskih virov.
Opis rezultata
Za zagotavljanje varnega, zdravega in spodbudnega delovnega okolja za vse zaposlene bo izdelan Načrt promocije zdravja v MO, skupaj s
spremljajočimi temeljnimi dokumenti, ki bodo vključevali tudi ukrepe in spodbude na področju varnosti in zdravja pri delu. Cilj načrta promocije
zdravja v MO je zmanjšanje števila in teže nezgod, zmanjšanje odsotnosti zaposlenih od dela iz zdravstvenih razlogov ter posledično dvig
motiviranosti zaposlenih in učinkovitosti ministrstva.
Obrazložitev doseganja rezultata
Načrt promocije zdravja je v izdelavi, ukrepi in spodbude na področju varnosti in zdravja pri delu pa se izvajajo v celoti. Število nezgod pri delu
se z leti konstantno znižuje, kar posledično velja tudi za odsotnost zaposlenih iz zdravstvenih razlogov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z doseganjem pričakovanega rezultata je omogočena višja raven zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja za zaposlene.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08086 Delež izgubljenih delovnih dni zaradi zdravstvenega absentizma vseh
zaposlenih v MO.

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

5,80

2015 5,50

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 5,20

0,00

2017 5,20

5,99

2018 5,00

6,30

2019 4,90

6,30

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08086 Delež izgubljenih delovnih dni zaradi zdravstvenega
absentizma vseh zaposlenih v MO."
Zdravstveni absentizem ostaja procentualno na ravni leta 2018, dejansko pa je glede na število zaposlenih v MO v rahlem porastu, predvsem iz
razlogov, ki jih lahko pripišemo staranju zaposlenih in s tem povezanih bolezenskih stanj.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08086

S spremljanjem zdravstvenega absentizma ugotavljamo vzroke odsotnosti zaposlenih iz posameznih zdravstvenih razlogov ter načrtujemo ukrepe za
njegovo zmanjševanje. S kazalnikom merimo koliko delovnih dni je izgubljenih zaradi odsotnosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov.
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0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje

Rezultati
C6671 - Povečana je prepoznavnost in ugled MO v domačem in mednarodnem okolju.
Prispeva k specifičnemu cilju: C6664 - Usmerjeno uresničevati obrambno-varnostne interese RS in povečati javno prepoznavnost in podporo
MO in SV.
Opis rezultata
Prepoznavnost bo ministrstvo povečevalo z učinkovitim komuniciranjem z javnostmi, podporo SV s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi,
civilnodružbenimi organizacijami in podporo veteranskim organizacijam, sofinanciranjem nevladnih organizacij z obrambnega področja ter
izpolnjevanjem zavez do zavezništva in drugih mednarodnih organizacij.
Obrazložitev doseganja rezultata
Sodelovanje s civilnim okoljem v letu 2019 je bilo usmerjeno v podporo državnim organom, samoupravnim lokalnim skupnostmi, civilnim
organizacijam s katerimi smo v SV v letu 2019 sklenili letne načrte sodelovanja (LNS) ter sodelovali smo z zvezami in društvi, ki delujejo v javnem
interesu na ozemlju RS.
V letu 2019 smo imeli z upravičenci s pogodbo sklenjenih 27 LNS-jev. Zvezo slovenskih častnikov (ZSŠ), smo poleg načrtovanih dogodkov v
LNS, podpirali tudi finančno.
SV je s popolnjevanjem DM v NCS izpolnjevala zaveze do zavezništva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Izpolnili smo pogodbene obveze glede sofinanciranja zvez in društev, ki delujejo v javnem interesu na ozemlju RS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08012 Delež obrambnih izdatkov namenjen za stroške osebja.

I08013 Delež obrambnih izdatkov namenjen za vzdrževanje in delovanje.

I08014 Delež obrambnih izdatkov namenjen za nabave in gradnje.

I08016 Število kazalnikov Nata (NATO metrics), kjer RS dosega najmanj povprečne ali
nadpovprečne rezultate (od skupaj 18 kazalnikov).

I08305 Delež popolnitve nacionalnih mest v Natovi poveljniški strukturi (NCS).

VIR ME
%

%

%

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2014

2014

2014

število 2014

%

2014

82,30

16,40

1,30

10,00

94,00

2015 81,10
2016 82,70

75,90

2017 77,30

75,00

2018 71,10

71,00

2019 68,80

69,10

2015 17,30
2016 14,80

21,90

2017 21,00

21,00

2018 19,10

21,90

2019 22,20

23,50

2015 1,62
2016 2,50

2,20

2017 1,70

4,00

2018 9,90

7,10

2019 9,00

7,40

2015 10,00
2016 9,00

8,00

2017 10,00

5,00

2018 11,00

3,00

2019 11,00

0,00

2015 100,00
2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08012 Delež obrambnih izdatkov namenjen za stroške
osebja."
Delež obrambnih izdatkov namenjen za stroške osebja se je iz 71% v 2018 zmanjšal na 69,1% v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08013 Delež obrambnih izdatkov namenjen za vzdrževanje
in delovanje."
Delež obrambnih izdatkov namenjen za vzdrževanje in delovanje se je iz 21,9% v 2018 povečal na 23,5% v letu 2019.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08014 Delež obrambnih izdatkov namenjen za nabave in
gradnje."
Delež obrambnih izdatkov namenjen za nabave in gradnje se je iz 7,1 % v 2018 povečal na 7,4 % v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08016 Število kazalnikov Nata (NATO metrics), kjer RS
dosega najmanj povprečne ali nadpovprečne rezultate (od skupaj 18 kazalnikov)."
Zaradi spremembe metodologije Nata, poročilo za leto 2019 ni bilo izdelano.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08305 Delež popolnitve nacionalnih mest v Natovi
poveljniški strukturi (NCS)."
SV je popolnjevala vsa načrtovana DM v NCS.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08012

Stroški osebja predstavljajo del obrambnih izdatkov in zajemajo plače zaposlenih, vojaške pokojnine in sredstva namenjena usposabljanju,
izobraževanju, vaje, nezgodno zavarovanje, oskrba zaposlenih z uniformo. Med članicami Nata je dogovorjeno priporočljivo razmerje obrambnih
izdatkov v obsegu 50 : 30 : 20 (stroški osebja : stroški za delovanje in vzdrževanje : stroški za investicije). S kazalnikom merimo delež finančnih
sredstev namenjenih za stroške osebja, ki jih želimo v prihodnjih letih zmanjšati, s ciljem približevanja ciljnemu razmerju obrambnih izdatkov.

I08013

Obrambni izdatki namenjeni za vzdrževanje in delovanje predstavljajo del obrambnih izdatkov in zajemajo operativne stroške (operacije in
vzdrževanje). Med članicami Nata je dogovorjeno priporočljivo razmerje obrambnih izdatkov v obsegu 50 : 30 : 20 (stroški osebja : stroški za
delovanje in vzdrževanje : stroški za investicije). S kazalnikom merimo delež finančnih sredstev namenjenih za operativne stroške, torej vzdrževanje in
delovanje.

Obrambni izdatki namenjeni za nabave in gradnje predstavljajo del obrambnih izdatkov in zajemajo stroške investicij za nabave in gradnje. Med
članicami Nata je dogovorjeno priporočljivo razmerje obrambnih izdatkov v obsegu 50 : 30 : 20 (stroški osebja : stroški za delovanje in vzdrževanje :
I08014
stroški za investicije). S kazalnikom merimo delež finančnih sredstev namenjenih za stroške investicij, ki jih želimo v prihodnjih letih povečati, s
ciljem približevanja ciljnemu razmerju obrambnih izdatkov.
Vhodna in izhodna merila (NATO metrics) so bila na podlagi 50. odstavka Političnih smernic (2011) sprejeta 2012 in skladno z odločitvami na vrhu
Nata v Walesu revidirana februarja 2015. Merila omogočajo celosten pogled prispevkov držav članic Nata v zavezništvo in njihovo prevzemanje
pravične delitve bremena. Skladno s 14. in 15. točko valižanske deklaracije, ki govorita o zavezah glede obrambnih izdatkov (t.i. vhodna merila), se
I08016 bodo izvajali letni pregledi nacionalnih prispevkov članic zavezništva, skupaj s preostalimi merili izhodnih kazalnikov. Merila naj bi pomagala pri
prioritizaciji zmogljivosti in krepitvi politične volje za razvoj zmogljivosti. Kazalnik zajema 18 meril in podmeril, med katerimi so tudi: odstotek BDP
za obrambne izdatke in realna sprememba na preteklo; odstotek obrambnih izdatkov namenjen za nabave ter raziskave in razvoj, ter kategorije
obrambnih izdatkov (20: 30: 50); odstotek implementacije nacionalnih ciljev zmogljivosti in drugi.

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070103 - Oprema in infrastruktura

Rezultati
C6674 - Do leta 2020 zagotoviti visoko stopnjo razpoložljivosti komunikacijsko-informacijskega sistema
MO.
Prispeva k specifičnemu cilju: C6666 - Vzpostaviti zanesljiv, varen in enoten komunikacijsko informacijski sistem MO.
Opis rezultata
Do leta 2017 bo zagotovljeno operativno delovanje in minimalno obnavljanje obstoječe komunikacijsko-informacijske infrastrukture ter obsega
storitev KIS MO. Po letu 2017 se bo začelo s postopno nadgradnjo in povečanjem zmogljivosti, razpoložljivosti, varnosti, zanesljivosti in
celovitosti komunikacijsko informacijske infrastrukture in storitev KIS MO.
Obrazložitev doseganja rezultata
Tudi v letu 2019 smo zagotavljali visoko raven operativnega delovanja, razpoložljivosti in varnosti komunikacijskega in informacijskega sistema
MO (KIS MO). Poleg tega smo izvedli prenovo in funkcionalno nadgradnjo podsistema MO TAJNO, prenovo in varnostno utrditev podsistema
MO INTRANET, varnostno ureditev podsistema MO PUB z dodatnim varnostnim preverjanjem elektronske pošte, nadgradnjo komunikacijske
hrbtenice ter prenovo strežniške infrastrukture. Za uvedbo nove informacijske rešitve MFRAC05 smo vzpostavili testno, šolsko in produkcijsko
okolje ter uvedli prvi modul. Izvedli smo priprave, testiranja in začeli s prehodom na nov operacijski sistem namiznih računalniških postaj
Windows 10. Informacijske rešitve (IRDG, ISOJAN, ISOZD, SKEV, itd.) smo nadgradili z novimi funkcionalnostmi, vzpostavili smo novo
strežniško infrastrukturo s prostorskimi podatki za geografski informacijski sistem (GIS), uvedli v operativno rabo prenovljeno rešitev za
upravljanje in distribucijo GIS podatkov (UDiGISP) ter prešli na nov GIS portal. Z zagotavljanjem elementov zmogljivosti premestljivih in
premičnih omrežij se zagotavljajo potrebne storitve KIS v taktičnih pogojih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Neprekinjeno delovanje oz. visoka razpoložljivost KIS MO in pripadajočih storitev sta predpogoj za zagotavljanje nekaterih ključnih zmogljivosti
nacionalne obrambe kot tudi delovanja v okviru zavezništva.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

I08062 Razpoložljivost interne elektronske pošte (MS Outlook) v KIS.

I08063 Razpoložljivost IRDG v KIS.

I08064 Razpoložljivost komunikacijskega omrežja NS NOA v KIS.

I08065 Čas za ponovno vzpostavitev ključnih storitev ponenačrtovani
prekinitvi.

I08066 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti »informacijska varnost in
kibernetska obramba«

I08067 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti »statična omrežja«.

I08317 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti premestljiva omrežja«

VIR ME
%

%

%

ura

ocena
1-3

ocena
1-3

ocena
1-3

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

2014

98,00

2014

2014

2014

2014

2014

2014

98,00

99,00

48,00

2,00

2,00

2,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2015 98,00
2016 98,00

98,00

2017 98,00

98,00

2018 98,00

99,00

2019 98,00

99,99

2015 98,00
2016 98,00

98,00

2017 98,00

98,00

2018 98,00

98,00

2019 98,00

99,99

2015 99,00
2016 99,00

99,00

2017 99,00

99,00

2018 99,00

99,00

2019 99,00

99,99

2015 48,00
2016 46,00

46,00

2017 46,00

46,00

2018 46,00

46,00

2019 46,00

4,00

2015 2,00
2016 2,00

2,00

2017 2,00

2,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

2,00

2015 2,00
2016 2,00

2,00

2017 2,00

2,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

2,00

2015 2,00
2016 2,00

2,00

2017 2,00

2,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08062 Razpoložljivost interne elektronske pošte (MS
Outlook) v KIS."
Nenačrtovano delovanja interne e-pošte v obsegu 2 ur.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08063 Razpoložljivost IRDG v KIS."
Nenačrtovano prekinitve delovanja IRDG v obsegu 10 ur.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08064 Razpoložljivost komunikacijskega omrežja NS NOA
v KIS."
Nenačrtovane prekinitve delovanja NS NOAN ni bilo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08065 Čas za ponovno vzpostavitev ključnih storitev
ponenačrtovani prekinitvi."
Po nenačrtovani prekinitvi delovanja KIS MO je bila storitev ponovno vzpostavljena v 4 urah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08066 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti »informacijska
varnost in kibernetska obramba«"
Varnostno utrditev podsistema MO INTRANET, varnostno ureditev podsistema MO PUB z dodatnim varnostnim preverjanjem elektronske
pošte, izvedena vaja Cyber Coalition 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08067 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti »statična
omrežja«."
Prenovljena in nadgrajena informacijska infrastruktura, nadgrajene storitve KIS MO in informacijske rešitve.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08317 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti premestljiva
omrežja«"
V letu 2019 smo izdelali taktično študijo za bojne radijske naprave in premestljiva omrežja. Za zagotavljanje interoperabilnosti sistemov KIS v
zavezništvu smo sodelovali na vaji CWIX-2019 ter v programu FMN.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08062

Interna elektronska pošta je osrednje komunikacijsko sredstvo med zaposlenimi v MO. Kazalnik prikazuje razpoložljivost storitve znotraj
premakljivega delovnega časa, ki upošteva 10 urni delovnik, 5 dni na teden celo leto.

Informacijska rešitev za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom (IRDG) je ključna aplikacija, ki zagotavlja učinkovito in gospodarno
I08063 formalno komuniciranje med zaposlenimi v MO. Kazalnik prikazuje razpoložljivost storitve glede na zahtevano razpoložljivost, ki upošteva 10 urni
delovnik, 5 dni na teden celo leto.
I08064

Natovo omrežje za izmenjavo zaupnih informacij (SI NS NOAN) v RS omogoča varno komunikacijo z zavezništvom. Kazalnik prikazuje
razpoložljivost podsistema SI NS NOAN v KIS MO glede na zahtevano razpoložljivosti, ki upošteva delovanje v režimu 24/7 skozi celo leto.

I08065 Merimo vzpostavitev dveh ključnih storitev: interne el. pošte (MS Exchange) in upravljanje z dokumentarnim gradivom (IRDG).
MO bo do leta 2020 vzpostavilo operativne zmogljivosti za odzivanje na grožnje in napade v kibernetskem prostoru, vključno z zmogljivostmi za
nadzor KIS MO, zagotavljanje združene slike kibernetske obrambe za premične sile, odkrivanje in blokiranje zlonamernega prometa, alarmiranje,
obnovo po kibernetskem napadu ter računalniško forenziko v KIS MO. Do leta 2020 bodo nadgrajeni elementi informacijske varnosti v KIS MO. V
I08066 letu 2016 bo MO vzpostavilo sistem usposabljanja in izobraževanja s področja kibernetske varnosti. Kazalnik prikazuje stopnjo realizacije cilja
zmogljivosti. Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA (PROBLEMATIČNO) prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (2) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do večjega odstopanja pri realizaciji cilja
in ne bo realiziran skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.
Zmogljivosti statičnih omrežij so ključne za doseganje povezljivosti in kompatibilnosti nacionalnih komunikacijsko informacijskih sistemov z
Natovimi. Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA (PROBLEMATIČNO) I08067
prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do večjega odstopanja pri realizaciji cilja
in ne bo realiziran skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.
I08317

Cilj zmogljivosti »mobilna omrežja« zajema razvoj različnih obveščevalno-izvidniških zmogljivosti SV v dveh obveščevalno-izvidniških četah in v
enoti za elektronsko bojevanje. Stopnje: Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2)
SREDNJA (PROBLEMATIČNO) - prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do
večjega odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo realiziran skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.

0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje
070104 - Nadzor na področju obrambe

Rezultati
C2081 - Izvajati stalen in učinkovit nadzor nad delovanjem MO.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2038 - Povečati učinkovitost delovanja MO.
Opis rezultata
Povečanje učinkovitosti in smotrnosti delovanja MO preko notranjerevizijske dejavnosti, zagotavljanje visoke stopnje zakonitosti delovanja MO
preko inšpekcijskega nadzora ter izboljšanje varnosti letenja vojaških zrakoplovov preko izvajanja preiskav letalskih nesreč in incidentov.
Obrazložitev doseganja rezultata
Inšpekcijski nadzor je z doseženo stopnjo izvedbe načrtovanih nadzorov in realizacije ukrepov neposredno prispeval k zakonitemu ravnanju na
obrambnem področju. Temeljna naloga notranje revizije je spremeniti poslovanje na boljše in sicer prek verodostojno zasnovanih postopkov,
delovnih procesov in zagotavljanja povratnih informacij ter izkazovati prodornost, proaktivnost in usmerjenost v prihodnost ter spodbujanje
izboljšav v ministrstvu. NRS izvaja notranje revidiranje, ki je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za
dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja ministrstva ter pomaga uresničevati zastavljene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem
in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja ministrstva. SPLNIVZ RS je z obstoječimi kadrovskimi in
materialnimi razpoložljivimi viri izvedel večino svojih ciljev na strokovnem področju delovanja ter s tem doprinesel k varnosti letenja zrakoplovov
v RS in tujini. SPLNIVZ RS je skladno z veljavno zakonodajo na osnovi usmeritev MO, sodeloval pri preiskavi kompleksnih nesreč civilnih
zrakoplovov.
S tradicionalno mednarodno vajo kriznega odzivanja »Zlomljeno krilo 2019« je OE dosegla večjo prepoznavnost v mednarodnem in
medresorskem prostoru. S članstvom v mednarodni organizaciji vojaških preiskovalnih organov Nato (AFFSCE) in mednarodni zvezi
preiskovalcev letalskih nesreč ( ISASI) zagotavlja komunikacijo in medsebojno pomoč v primeru letalske nesreče.
V letu 2019 je bilo uvedenih devet (9) preiskav izrednih letalskih dogodkov, od tega dve letalski nesreči z večjimi materialnimi posledicami. Zaradi
kadrovskih in finančnih omejitev SPLNIVZ RS lahko letno izvede štiri (4) preiskave.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Inšpektorat RS za obrambo je z inšpekcijskimi nadzori ter z ostalimi procesi v okviru svojega poslanstva v preteklem letu v pomembni meri
prispeval k doseženi stopnji zakonitosti delovanja obrambnega sistema. Temeljni cilj delovanja notranje revizije je pomoč vodstvu ministrstva,
organizacijskim enotam ter organom v sestavi ministrstva pri obvladovanju tveganj in povečanju učinkovitosti pri poslovanju, s tem, da mu
svetuje in ga oskrbuje s strokovnimi ocenami, stanji, informacijami in priporočili ter Naloga notranje revizije je 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 (v nadaljevanju: notranjerevizijskih pregledov) 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. Izboljšanje varnosti vojaškega letenja
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ter preprečevanje nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov. V preiskavi se ugotovijo vzroki, posledice in druga dejstva v zvezi z nesrečo ali
incidentom. Na podlagi ugotovitev preiskav letalskih nesreč in incidentov se z objavo varnostnih priporočil uveljavljajo ukrepi s ciljem
zmanjšanj ali preprečevanja novih nevarnosti in tveganj za zračni promet. V preteklem letu je bilo izdanih 46 priporočil na podlagi uvedenih
preiskav in od tega jih je SV na osnovi strokovnih podlag Vojaškega letalskega organa GŠSV je realiziral 41% od vseh izdanih priporočil. Ker se
procent nizke realizacije izdanih priporočil konstantno nadaljuje, je zato situacija na področju varnosti letenja zaskrbljujoča. Preiskava nesreče in
incidenta ne obsega ugotavljanje krivde ali odgovornosti udeleženih v nesreči ali incidentu.

Kazalniki

0702 - Vojaška obramba

Specifični cilji
C2036 - Postopno povečevati vzdržljivost sil ter zahtevnost delovanja obrambnih zmogljivosti v
zavezništvih in v nacionalnem prostoru.
Prispeva k splošnemu cilju: C6661 - Aktivno in verodostojno delovanje Slovenske vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti, okrepljeno
delovanje v mednarodnih operacijah in misijah.
Opis specifičnega cilja
Izvajanje aktivnosti za učinkovito obrambo RS, zagotavljanje zahtevane in potrebne pripravljenosti SV za obrambo RS in pomoč v sistemu
VNDN, ter izpolnjevanje obveznosti RS, ki izhajajo iz članstva v Natu. Sodelovanje SV v mednarodnih operacijah in na misijah (MOM), skladno s
sklepi Vlade RS, sposobnost podpreti prizadevanja slovenske zunanje in obrambne politike, skladno s temeljnimi zunanjepolitičnimi, varnostnimi
in drugimi strateškimi interesi RS.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Zagotovitev sil SV za delovanje v RS in tujini.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Sile SV so v poročanem obdobju 2019 zagotavljale delovanje sil (STASIL, TOS, deklariranih sil). Nadaljevali in poglobili smo sodelovanje s
Policijo pri širšem varovanju državne meje. Zagotavljali smo sile eNRF z odzivnim časom 30 dni. Sodelovali smo na 12 MOM.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I08306 Dosežena stopnja pripravljenosti SV (skupna ocena).

%

2014

70,00

2015

3,00

2016

3,00

2,00

2017

3,00

0,00

2018

2,00

2,00

2019

3,00

3,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08306 Dosežena stopnja pripravljenosti SV (skupna
ocena)."
Leta 2019 je bilo opravljeno ugotavljanje zahtevane pripravljenosti, in sicer po nacionalnem konceptu v 9 subjektih SV. Z vrednotenjem
doseganja standardov po vsebinah, elementih in področjih pripravljenosti je bila dosežena povprečna ocena dobro. Največja odstopanja od
zahtevanih standardov so na področjih zmogljivost, sposobnost za delovanje in vzdržljivost.

C2039 - Vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja kadrovskih virov.
Prispeva k splošnemu cilju: C6663 - S pospešenim procesom funkcionalne profesionalizacije transformirati Slovensko vojsko v visoko
profesionalno in učinkovito vojaško organizacijo.
Opis specifičnega cilja
Vzpostaviti skladen s strategijo in učinkovit sistem upravljanja kadrovskih virov s pomočjo preglednega načrtovanja kadrovskih virov, z
ustreznim izborom in uvajanjem kadrov, premeščanjem in napredovanjem. Z izboljševanjem razvoja voditeljstva, zagotavljanjem varnega in
zdravega delovnega okolja, spoštovanjem, pravičnostjo in ustreznim nagrajevanjem prispevati k angažiranju zaposlenih, njihovi motiviranosti in
razvoju. Pritegniti in zadržati kadre SV in obrambno upravnega dela MO, ki so sposobni izvajanja predpisanih nalog.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
MO je že v letu 2018 prevzemalo nove naloge, ki jih prinaša vstop v PESCO, mednarodne aktivnosti in naloge na področju kritične infrastrukture
in komunikacijsko informacijskih sistemov, ki jih bo z obstoječim ali zmanjšanim številom zaposlenih težko realizirati. V letu 2019 smo kadrovski
načrt ministrstva povečali za 15 kvot, ki smo jih namenili izgradnji potrebnih zmogljivosti za krepitev nacionalnega varnostnega sistema.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Uspešno opravljanje nalog in izvajanje javnih storitev sta odvisna od človeških virov, zato se trudimo v čim krajšem času nadomesti odhode in
dvigniti učinkovitost na področju zaposlovanja z metodološkim izbornim postopkom. Z rednim spremljanjem doseganja kadrovskega načrta in
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rednimi razgovori z organizacijskimi enotami o njihovih dejanskih potrebah bolje upravljamo s kadrovskimi viri.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I05608 Delež realizacije skupnega kadrovskega načrta MO.

%

2009

100,00

2012

100,00

95,00

2013

100,00

99,00

2014

100,00

98,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

99,00

2018

100,00

100,60

2019

100,00

99,54

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05608 Delež realizacije skupnega kadrovskega načrta
MO."
V letu 2019 je bilo dovoljeno število zaposlenih v upravnem delu MO (1911, 1912, 1913 in 1915) 1134 ter določena kvota 11 pripravnikov. V letu
2019 smo od dovoljene kvote 11-ih pripravnikov delovno razmerje za čas pripravništva skleniti z osmimi (8) kandidati, šestim (6) se bo
pripravništvo izteklo v letu 2020, enemu (1) se je izteklo z 31. 12. 2019, enemu (1) pripravniku pa se je pripravništvo izteklo že v 2019. 31. 12. Leta
2019 smo imeli skladno s SKN 1139 zaposlenih in smo dovoljeno število zaposlenih skupno presegali za 5 zaposlenih. Pri tem pa bi izpostavili, da
je nedoseganje dovoljenega števila zaposlenih predvsem posledica izzivov pri zagotovitvi ustreznih kadrov na specifičnih področjih dela
(kibernetska varnost, investicijski projekti in vzdrževanje nepremičnin, informatika idr.) in ne odraz dejanskih potreb po številu zaposlenih v
posameznih organih MO.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I05608

S sklepom Vlade RS je določen Skupni kadrovski načrt organov državne uprave za posamezno leto. Cilj MO je, da število zaposlenih na dan 31. 12. ne
preseže dovoljenega števila na ta dan. S kazalnikom merimo stopnjo doseganja kadrovskega načrta MO.

C2047 - Zagotavljati modernizacijo opreme, oborožitve in nepremičnin za razvoj in delovanje obrambnih
zmogljivosti.
Prispeva k splošnemu cilju: C6662 - S selektivnim in uravnoteženim razvojem zmogljivosti Slovenske vojske zagotavljati njeno ustrezno
pripravljenost za delovanje.
Opis specifičnega cilja
Obvladovati življenjski cikel oborožitvenih sistemov, opreme in nepremičnin za delovanje obrambnih zmogljivosti. Nabavljati oborožitev in
opremo, ki zadošča visokim kakovostnim standardom in ki je preizkušena v operativni uporabi. Pri oblikovanju zahtev, planiranju potrebnih virov
in izvedbi naročil upoštevati transparentnost, povezljivost z vojaško opremo zavezniških vojska, modularnost, enotnost platform (glede na
obstoječe stanje), izvajanje postopkov (javnega) naročanja po načelu ekonomsko najugodnejše ponudbe in ne vedno zgolj najcenejše ponudbe,
večnamenskost oziroma uporabnost v sistemu VNDN. Razvoj infrastrukture usmeriti v zmanjšanje skupnega števila nepremičnin na obseg, ki bo
skladen s teritorialno organiziranostjo SV in njenimi dejanskimi potrebami, racionalno rabo infrastrukture, zmanjšanje števila skladišč materialnih
sredstev, uporabo možnosti sovlaganj iz okvira Natovih varnostno investicijskih programov.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Modernizacija oborožitve in opreme ter zagotavljanje nepremičnin ima pomemben in neposreden vpliv na doseganje zastavljenih CZ, doseganje
zahtevane stopnje opremljenosti in povezljivosti SV. Zaradi zastarelosti in iztrošenosti opreme, ki je v uporabi, je ključno pravočasno,
racionalno in načrtno nadomeščanje opreme.
Pomanjkanje finančnih sredstev in posledično zamik izvedbe ima neposreden in negativen vpliv na realizacijo modernizacije opreme, oborožitve
in nepremičnin za razvoj in delovanje obrambnih zmogljivosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Realizacija modernizacije pomembno prispeva k doseganju nadrejenega cilja ter razvoju in delovanju obrambnih zmogljivosti. Zaradi
nezadostnega obsega financiranja in posledično zamikov pri dobavi opreme in izvedbi ostalih aktivnostih vezanih na uvajanje opreme je bil
dosežen samo omejen prispevek k doseganju cilja.
Razvoj infrastrukture smo usmeriti v prilagajanje glede na obseg in je skladen s teritorialno organiziranostjo SV in njenimi dejanskimi potrebami.
Izvajali smo sovlaganja iz okvira Natovih varnostno investicijskih programov (NSIP-ASBE, gasilsko reševalni objekt v LEBA CoK). Cilj je
dosežen.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08373 Povprečna starost bojnih vozil SV.

VIR ME IZH. LETO
let

2014

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

17,90

2015

18,90

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

19,90

19,60

2017

20,90

20,60
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2018

21,90

21,90

2019

22,90

21,60

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08373 Povprečna starost bojnih vozil SV."
V letu 2019 ni bilo nakupa novih bojnih vozil za SV. Povprečna starost bojnih vozil SV se vztrajno veča in je znašala konec leta 2019 že 21,6 let.

C6665 - Razvijati in vzdrževati obseg obrambnih zmogljivosti s težiščem na ciljih zmogljivosti Nata za RS.
Prispeva k splošnemu cilju: C6662 - S selektivnim in uravnoteženim razvojem zmogljivosti Slovenske vojske zagotavljati njeno ustrezno
pripravljenost za delovanje.
Opis specifičnega cilja
Razvijati in vzdrževati obstoječe in nove obrambne zmogljivosti, s poudarkom na ciljih zmogljivosti Nata za RS. Razvijati in vzdrževati
zmogljivosti za bojevanje, s poudarkom na razvoju pehotne zmogljivosti motorizirane, srednje in gorske pehote ter specialnih sil, zmogljivosti za
bojno podporo, usmerjene v zagotavljanje ognjene podpore, JRKBO, vojaške policije in obveščevalno izvidniške podpore, splošnega
inženirstva ter premestljive zmogljivosti za uničevanje neeksplodiranih eksplozivnih sredstev, zmogljivosti za zagotovitev delovanja, s
poudarkom na racionalizaciji in povečanju učinkovitosti logističnih procesov in podpori premestljivih sil SV. Razvijati in vzdrževati zmogljivosti
za 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. Razvijati in zagotavljati civilne zmogljivosti ter ohranjati zmogljivosti civilnih funkcionalnih
strokovnjakov za sodelovanje v MOM na obrambnem področju ter civilne zmogljivosti za podporo obrambnemu sistemu, Natu in EU, vključno z
zmogljivostmi za zagotavljanje podpore države gostiteljice (HNS) in geoprostorskimi zmogljivostmi. Razvijati zmogljivosti v okviru
večnacionalnih projektov združevanja in souporabe zmogljivosti s partnerskimi državami. Izvajati naloge nadzora in varovanja zračnega prostora
RS.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Junija 2017 je Republika Slovenija sprejela novi paket ciljev zmogljivosti Nata (v nadaljevanju CZ Nata 2017 za RS), s katerim je na podlagi načela
pravične delitve bremena sprejela konkretne obveznosti pri razvoju določenih zmogljivosti in prispevku RS h kolektivni varnosti. SV 2030 in
SOPR 2018-2023, ki sta v izdelavi, bosta usklajena s sprejetimi obveznostmi.
Večletni trend zmanjševanja obrambnega proračuna in s tem tudi sredstev za delovanje in razvoj SV je znatno vplival na zastoj razvoja
zmogljivosti SV. Trend se je sicer obrnil, vendar bo potrebno za izgradnjo ciljnih zmogljivosti v časovnih rokih, ki jih je sprejela RS, zagotoviti
bistveno več finančnih virov, kot jih predvideva SOPR 2018-2023.
Težišče pri izgradnji zmogljivosti SV je izgradnja dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin (SrBBSk), ki bosta sposobni delovati v vseh
morebitnih operacijah zavezništva, tudi v operacijah visoke intenzitete. Ključni izzivi, ki zaznamujejo izgradnjo SrBBSk so: pomanjkanje finančnih
sredstev, kadrovska problematika ter politične odločitve.
Modernizacija oborožitve in opreme ima neposreden vpliv na doseganje zastavljenih CZ, doseganje zahtevane stopnje opremljenosti in
povezljivosti SV v Zavezništvu. Pomanjkanje finančnih sredstev ima neposreden in negativen vpliv na realizacijo modernizacije opreme,
oborožitve in nepremičnin za razvoj in delovanje obrambnih zmogljivosti.
Poleg pomanjkanja finančnih sredstev, resen izziv za izgradnjo oziroma vzdrževanje zmogljivosti SV predstavlja kadrovsko stanje, ki je vse bolj
pereče. Posledice pomanjkanja investicij in slabe kadrovske popolnjenosti SV se odražajo v odstopu od načrtovanega in z zavezništvom (na
politični ravni) usklajenega časovnega okvira za izgradnjo CZ.
Politične (ne)odločitve tudi igrajo pomembno vlogo pri doseganju zahtevane opremljenosti SV. Zadnji primer je projekt ne nabave novih bojnih
kolesnih vozil (BKV) 8x8. Skladno z načrtovano dinamiko nabave bi morali sprejeti prva vozila že leta 2020. To predstavlja bistveni zamik in
povsem drugačno dinamiko nabav BKV 8x8 od predvidene, kar nedvomno vpliva na realizacijo SOPR 2018-2023.
Zato je GŠSV Direktoratu za obrambno politiko podal Predlog spremembe Priloge D Obveznih usmeritev za izvajanje SOPR 2018-2023 (Načrt
nabav, plačil in investicij MO za obdobje 2018–2023), ki ohranja usmerjenost in odločnost za razvoj in izgradnjo prve SrBBSk. Največje
predlagane spremembe se nanašajo na leti 2020 in 2021. Finančna sredstva, prej predvidena za nabavo BKV 8x8, smo namenili v osnovno in
napredno opremo vojaka, pehotno oborožitev ter razvoj zmogljivosti za bojno podporo SrBBSK in sicer zmogljivosti posredne ognjene podpore
(samovozna artilerija) ter zmogljivosti bojnega inženirstva.
Izdelana je taktična študija SrBBSk, ki bo v naslednjih letih podlaga za začetek procesa pridobivanja glavne opreme za SrBBSk.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Razvoj zmogljivosti Slovenske vojske prispeva k njeni ustrezni pripravljenosti za delovanje. Drastično zmanjševanje virov na področju investicij
v predhodnih letih ima za posledico negativen vpliv na izgradnjo ključnih zmogljivosti Slovenske vojske in tako na sposobnost delovanja SV.
Posledično to pomeni povečevanje nacionalno-obrambnih tveganj na področju zagotavljanja načrtovanih zmogljivosti obrambnega sistema RS,
oteženo povezljivost zaradi tehnološkega zaostajanja, zmanjšano zmožnost delovanja RS doma in v tujini ter zmanjšano kredibilnost Slovenije v
Zavezništvu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08027 Število realiziranih ciljev zmogljivosti Nata

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2014

9,00

2015

27,00

2016

32,00

20,00

2017

10,00

20,00

2018

75,00

19,00

2019

75,00

20,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08027 Število realiziranih ciljev zmogljivosti Nata"
Cilji zmogljivosti Nata predstavljajo nabor sil in zmogljivosti, ki se jih po načelu pravične in sorazmerne delitve bremen ter razumnega izziva
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razdeli med članice Nata z namenom zagotavljanja vseh sil in zmogljivosti, ki jih Nato potrebuje za doseganje politično sprejete ravni ambicij.
Slovenija ima s paketom CZ 2017 skupaj 78 ciljev zmogljivosti, od tega jih je 20 realiziranih v letu 2019.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Cilji zmogljivosti Nata so nabor sil in zmogljivosti, ki se jih po načelu pravične in sorazmerne delitve bremen ter razumnega izziva razdeli med članice
Nata z namenom zagotoviti sile in zmogljivosti, ki jih Nato potrebuje za doseganje sprejete ravni ambicij. V paketu ciljev zmogljivosti Nata za RS,
I08027
sprejetem na ravni obrambnih ministrov zaveznic leta 2013, je skupaj 45 ciljev zmogljivosti, ki skupaj zajemajo 70 različnih zmogljivosti. S
kazalnikom merimo v kolikšni meri RS uresničuje sprejete cilje zmogljivosti Nata v posameznem planskem letu.

C6669 - Razvoj, pridobivanje in ohranjanje znanj in veščin.
Prispeva k splošnemu cilju: C6663 - S pospešenim procesom funkcionalne profesionalizacije transformirati Slovensko vojsko v visoko
profesionalno in učinkovito vojaško organizacijo.
Opis specifičnega cilja
Ustrezno umestiti sistem vojaškega izobraževanja v slovenski izobraževalni sistem. Vzpostaviti kompetenčni sistem za posamezna delovna mesta
oziroma skupine delovnih mest, vzpostaviti sistema preverjanja oziroma ugotavljanja kompetenc pri posamezniku ter vzpostaviti sistem
vzdrževanja in nadgradnje potrebnih kompetenc zaposlenih s ciljno usmerjenim izobraževanjem in usposabljanjem. Razvijati in spodbujati
sodobne metode izobraževanja, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj strokovnih, specialističnih in drugih znanj, veščin in izkušenj ter njihov
prenos vsebin sodelavcem. Poskrbeti za razvoj rodov in ohranjanje rodovskih znanj.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
V letu 2019 se je uspešno zaključil projekt uvedbe kompetenčnega modela, katerega nosilec je bilo Ministrstvo za javno upravo. Zaključku
projekta sledi implementacija kompetenčnega modela v delo posameznih organov državne uprave. MO bo model uvedlo postopoma in na ta
način sledilo ciljno usmerjenemu izobraževanju in usposabljanju. V zvezi z implementacijo kompetenčnega modela bo MO tudi v prihodnje tesno
sodelovalo z nosilcem projekta (MJU).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z razvojem sodobnega e-izobraževanja MO omogoča zaposlenim učinkovitejši razvoj kompetenc, hkrati pa je treba vložiti več energije v
osveščanje zaposlenih o pomenu vseživljenjskega izobraževanja. Samo visoko usposobljen zaposleni s svojim delom lahko uspešno realizira
zastavljene cilje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07095 Povprečno število dni izobraževanja na zaposlenega v upravnem delu
MO (PU 1911).

VIR ME

IZH.
LETO

dni 2011

IZH.
VREDNOST

LETO

3,00

2012 3,00

3,00

2013 3,00

3,00

2014 3,00

1,00

2015 3,00

0,00

2016 3,00

2,20

2017 3,00

2,60

2018 3,00

2,90

2019 3,00

1,70

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07095 Povprečno število dni izobraževanja na zaposlenega
v upravnem delu MO (PU 1911)."
Realizacija Načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v letu 2019 je bila v upravnem delu ministrstva na področju funkcionalnega
internega usposabljanja višja od načrtovane (predvsem zaradi dodatnih usposabljanja v ICZR Ig), na področju funkcionalnega eksternega
usposabljanja nižja od načrtovane (zaradi poslovnih razlogov), na področju jezikovnega usposabljanja nižja od načrtovane (omejene
zmogljivosti Šole za tuje jezike) in na področju usposabljanja v tujini enaka kot je bila načrtovana.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Za uspešno opravljanje delovnih nalog je pomembno, da je zaposlenim zagotovljeno ciljno usmerjeno pridobivanje, ohranjanje, prenos in nadgrajevanje
kompetenc (veščine, znanja, sposobnosti). Izobraževanje in usposabljanje bo prednostno namenjeno zaposlenim na mestih, ki zahtevajo specialistična
I07095
znanja. Kazalnik nam kaže pomen, ki ga področje obrambe namenja izobraževanju, ponuja nam možnost primerjave z drugimi organizacijami glede
pripravljenosti vlaganja sredstev v dobre izobražene kadre.

0702 - Vojaška obramba
070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske

Rezultati
C6681 - Zagotovljena je visoka stopnja usposobljenosti pripadnikov ter enot SV.
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Prispeva k specifičnemu cilju: C6669 - Razvoj, pridobivanje in ohranjanje znanj in veščin.
Opis rezultata
Zagotovljena in vzdrževana usposobljenost ter pripravljenost enot SV za delovanje in zagotavljanje osnovnih nalog ter po načrtih delovanja v
podporo zaščiti, reševanju in pomoči. Zaposlenim v MO in SV bo do leta 2020 zagotovljeno ciljno usmerjeno pridobivanje, ohranjanje, prenos in
nadgrajevanje kompetenc (veščine, znanja, sposobnosti) skladno z načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Izobraževanje in
usposabljanje bo prednostno namenjeno zaposlenim na mestih, ki zahtevajo specialistična znanja. Povečala se bosta oblika in obseg eizobraževanj ter število zaposlenih, vključenih v različne oblike e-izobraževanj. Poleg tega pa se bo spodbujal tudi notranji prenos znanja med
zaposlenimi in vzpostavilo obvezno usposabljanje za vodenje tudi za srednji menedžment.
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 je bilo na usposabljanje pozvano 708 pripadnikov, ki so bili na usposabljanju skupno 7427 dni (oziroma 9,7 dni na pogodbenega
pripadnika. Skladno z načrti je bil načrtovan, organiziran in izveden proces vojaškega izobraževanja in usposabljanja, na osnovi katerega je bila
zagotovljena in vzdrževana usposobljenost PE SV za delovanje in izvajanje nalog skladno z zahtevami. Za zaposlene v SV je bilo zagotovljeno
pridobivanje oziroma nadgrajevanje kompetenc na osnovi sposobnosti, že osvojenega znanja in naučenih veščin. Proces vojaškega
izobraževanja in usposabljanja je bil prednostno namenjen zaposlenim, od katerih se zahtevajo specifična znanja. Skladno z načrti so bila
izvedena e-izobraževanja oziroma usposabljanja s pomočjo e-učilnic. Izveden je bil tudi notranji prenos znanja iz posameznika na posameznika, iz
posameznika na kolektiv in iz kolektiva na posameznika.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Povprečno je bil vsak pripadnik PRS na usposabljanju 9,7 dni. Usposabljanje posameznika je temeljilo na že izoblikovanem sistemu pridobivanja,
razvoja in ohranjanja znanj in veščin v PE SV. Vojaško izobraževanje in usposabljanje posameznika je bilo povezano s skupinskim
usposabljanjem v PE SV. Usposabljanje posameznikov je bilo dinamično in je omogočalo spremembe oziroma prilagajanje glede na potrebe
skupinskega usposabljanja. Temeljilo je na učinkovitosti in kakovostni izvedbi ter na načelu gospodarnosti. Usposabljanje posameznika je bilo
sistematično, temeljilo je na načelu postopnosti - od manj zahtevnega k bolj zahtevnemu in kompleksnemu skupinskemu usposabljanju.
Usposabljanje v PE SV je bilo ciljno usmerjeno, težilo je k ustvarjanju realnih razmer na bojišču oziroma je zagotavljalo takšne pogoje in
okoliščine, ki so bile aproksimacija dejanskih bojnih situacij na bojišču. Kot osnovno metodo usposabljanja je bila uporabljena metoda urjenja.
Usposabljanje posameznika iz vojaških veščin je bilo načrtovano in izvedeno na podlagi poslanstva enote, seznama bistvenih nalog in
kolektivnih nalog enote ter izvedene analize potreb po usposabljanju. Usposabljanje v PE SV je predstavljalo načrtovano in kontrolirano
stopnjevano usposabljanje, kjer se je prehajalo od usposabljanja posameznika, do najzahtevnejših oblik in vsebin skupinskega usposabljanja.
Usklajeno je bilo s seznamom bistvenih nalog, poslanstvom enote in z operativnim ciklom enote. Prav tako je bilo usklajeno z obdobji, ko so se
PE SV nahajale v različnih stopnjah pripravljenosti za delovanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08053 Povprečno število dni udeležbe na usposabljanju pripadnika
PPRS.

I08378 Stopnja individualne usposobljenosti pripadnikov SV.

VIR ME
dni

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

0,30

2015 0,00

PLANIRANA
VRED.

2016 15,00

ocena 1- 2015
5

5,00

DOSEŽENA VRED.
ZR
1,60

2017 25,00

4,70

2018 25,00

10,30

2019 25,00

9,70

2015 5,00
2016 5,00

4,47

2017 3,00

4,91

2018 3,00

3,00

2019 4,00

4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08053 Povprečno število dni udeležbe na usposabljanju
pripadnika PPRS."
V letu 2019 je bilo na usposabljanje pozvano 708 pripadnikov, ki so bili na usposabljanju skupno 7427 dni (oziroma 9,7 dni na pogodbenega
pripadnika. V letu 2019 je vojaško službo opravljalo 510 pogodbenih pripadnikov, ki so bili na opravljanju vojaške službe povprečno po 56 dni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08378 Stopnja individualne usposobljenosti pripadnikov
SV."
Kot doseženo vrednost kazalnika stopnje individualne usposobljenosti pripadnikov SV navajamo srednje ocene izvedenih streljanj s pripadniki
SV v letu 2019. Ocena strelske usposobljenosti pripadnikov SV z avtomatsko puško v letu 2019 je usposobljen (3). Kot doseženo vrednost
kazalnika stopnje individualne usposobljenosti pripadnikov SV navajamo tudi srednjo oceno preverjanja gibalnih sposobnosti pripadnikov SV.
Srednja ocena, ki je bila dosežena na preverjanju gibalnih sposobnosti pripadnikov SV v letu 2019 je prav dobro (4).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08053

Usposabljanje pripadnikov pogodbene rezervne sestave (PPRS) praviloma traja do 30 dni na leto oz. največ tri mesece na leto, skladno z letnim
terminskim načrtom usposabljanja. S kazalnikom merimo ali je usposabljanje PPRS SV skladno z načrtovanim obsegom.
Opravljanje individualne usposobljenosti merjeno z realizacijo predpisanih in iz poslanstva oz. spiska bistvenih nalog (SBN) izhajajočih individualnih
veščin. Meriti želimo število pripadnikov, ki so predpisane in izhajajoče individualne veščine uspešno opravili. Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) -
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I08378 aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA (PROBLEMATIČNO) - prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge
realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do večjega odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo realiziran skladno s plani – naloge
realizirane pod 30 %.

C6686 - Zagotovljeno je pridobivanje zadostnega števila novih kadrov SV ter pravočasne prerazporeditve
vojakov po 45 letu starosti na ustrezna delovna mesta.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2039 - Vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja kadrovskih virov.
Opis rezultata
Zagotavljanje ustreznega števila novih kadrov za zaposlitev v SV bo usmerjeno na pridobivanje kadrov za popolnitev novih formacij oziroma
dolžnosti in nadomeščanje kadrov, ki bodo odšli iz SV, za vojake po 45 letu starosti je urjena prerazporeditev na ustrezno delovno mesto znotraj
MO in javnega sektorja.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z zagotavljanjem kadra za popolnjevanje SV, zagotavljamo ustrezno, vezano na letni KN SV, popolnjenost SV.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Zagotavljanje zadostnega števila kadra za obrambne/vojaške dolžnosti temeljno prispeva k področju upravljanja obrambnega sistema oziroma
zagotavljanja operativnih možnosti za vojaško obrambo
Poleg obrazložitve spodnjih navedenih kazalnikov smo v letu 2019 sklenili 37 novih pogodb o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi. Ob
koncu leta je bilo v PPRS vključeno 677 pogodbenih pripadnikov (56,4% glede na kadrovski načrt-1200 PPRS).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08038 Število novih zaposlitev v SV.

I08039 Število štipendistov glede na potrebe SV.

VIR ME

IZH.
LETO

število 2014

število 2014

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
171,00

5,00

2015 340,00
2016 367,00

205,00

2017 400,00

137,00

2018 400,00

117,00

2019 600,00

111,00

2015 5,00
2016 5,00

I08040 Število napotenih na prostovoljno služenje vojaškega roka.

I08041 Delež prerazporejenih vojakov po 45. letu na ustrezna prosta delovna mesta v
ministrstvu in državni upravi.

število 2014

%

2014

98,00

100,00

2,00

2017 5,00

7,00

2018 10,00

22,00

2019 104,00

18,00

2015 100,00
2016 200,00

77,00

2017 70,00

83,00

2018 300,00

70,00

2019 300,00

65,00

2015 100,00
2016 100,00

100,00

2017 80,00

100,00

2018 50,00

100,00

2019 30,00

60,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08038 Število novih zaposlitev v SV."
V Direktoratu za obrambne zadeve (UO/SVZ) je bilo prejetih 209 vlog za zaposlitev. Skupaj se je v SV zaposlilo 111 kandidatov iz SV pa je v letu
2019 odšlo 345 pripadnikov SV. Ob koncu leta je bilo v SV zaposleno 6402 pripadnikov oziroma 88,5 % glede na kadrovski načrt SV (7233
pripadnikov).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08039 Število štipendistov glede na potrebe SV."
V letu 2019 je bilo za šolsko leto 2019/2020 razpisanih 200 štipendij za srednješolsko izobraževanje in 30 štipendij za visokošolsko izobraževanje.
Skupno je bilo sklenjenih 18 pogodb o štipendiranju (6 za visokošolski študij in 12 za srednješolsko izobraževanje), za 4 kandidate pa postopek
še poteka.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08040 Število napotenih na prostovoljno služenje
vojaškega roka."
Za prostovoljno služenje vojaškega roka se je leta 2019 skupno prijavilo 137 kandidatov, od tega 116 moških in 21 žensk. Zaradi neizpolnjevanja
splošnih pogojev (preklic vloge pred podpisom pogodbe, zadržki iz kazenske evidence, zadržki OVS) in zdravstvenih pogojev je bilo na PSVR
skupno napotenih 65 kandidatov – 57 kandidatov in 8 kandidatk. Usposabljanje je do sedaj uspešno zaključilo 37 ali 57% kandidatov, vendar je 9
v/o, ki so bili napoteni na PSVR v 2019 še na prostovoljnem služenju do 14. 2. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08041 Delež prerazporejenih vojakov po 45. letu na
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ustrezna prosta delovna mesta v ministrstvu in državni upravi."
Triinštiridesetim vojakom, ki jim je oz. bi jim prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi dopolnitve starosti 45 let, je bila zagotovljena ena od pravic, in
sicer: šestindvajset pripadnikov je sprejelo ponujeno prerazporeditev v ministrstvu (60,5% vseh kandidatov). Od tega se jih je triindvajset
zaposlilo na delovnih mestih v Slovenski vojski, trije pripadniki pa v upravnem delu ministrstva. Od preostalih pripadnikov so trije prekinili
pogodbo o zaposlitvi pred iztekom, štirim pripadnikom je bila izplačana odpravnina, devetim pa poleg odpravnine še enkratni znesek, ki bi ga
ministrstvo plačalo drugemu delodajalcu v petih letih. Enemu pripadniku je bila priznana pravica do povračila prispevkov delodajalcu

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Za zagotavljanje načrtovanega obsega SV se bo skladno s kadrovskim načrtom dopolnjevala stalna sestava SV z novimi zaposlitvami. Zagotavljanje
I08038 kadrov za zaposlitev v SV bo usmerjeno na pridobivanje kadrov za popolnitev novih formacij oziroma dolžnosti in nadomeščanje kadrov, ki bodo odšli
iz SV. S kazalnikom merimo izvajanje zagotavljanja dogovorjenega obsega SV.
MO bo izvajalo štipendijsko politiko za pridobivanje strokovnjakov za delo v SV, ki bo temeljila na dodeljevanju do10 štipendij letno. Štipendiranje se
I08039 bo izvajalo za tiste študijske programe, ki vsebujejo specialistična znanja, ključna za graditev zmogljivosti SV in so hkrati deficitarna na trgu delovne
sile. S kazalnikom merimo, v kolikšni meri MO uporablja politiko štipendiranja za pridobivanje zaposlenih na ključnih deficitarnih področjih dela.
Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka je SV državljanom in državljankam RS ponudila možnost prostovoljnega služenja. Prostovoljno
služenje vojaškega roka kandidatkam in kandidatom omogoča seznanitev z vojaškim življenjem in kasneje omogoča tudi zaposlitev v SV. Prostovoljno
I08040
služenje vojaškega roka bo leta 2018 prilagojeno tako, da se bo na leto zagotovilo služenje najmanj 300 kandidatov in do leta 2020 najmanj 500
kandidatov. S kazalnikom merimo, v kolikšnem obsegu MO izvaja načrtovane napotitve na prostovoljno služenje vojaškega roka.
MO z zunanjimi izvajalci v postopku priprave kadra za odhod iz vojaške službe išče možnost prerazporeditve odhajajočih pripadnikov SV znotraj
državne uprave, zagotavlja informiranje pripadnikov o njihovih pravicah, jim svetuje, kje in kako uveljaviti kakšno pravico ter jim pomaga
I08041 zagotavljati pravice, tako da je za odhajajočega pripadnika odhod iz SV čim manj stresen in čim ugodnejši. Skladno s 3. odstavkom 93. čl. Zakona o
obrambi ima odhajajoči pripadnik (vojak 45 let) pravico do razporeditve znotraj državne uprave, če obstajajo ustrezna prosta delovna mesta. Če v
državni upravi ni prostih ustreznih delovnih mest ima pripadnik pravico do uveljavitve ostalih pravic ob odhodu.

C6688 - Do leta 2020 je zagotovljen optimalen obseg kadrov za izvajanje poslanstev in nalog MO.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2039 - Vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja kadrovskih virov.
Opis rezultata
Zagotovljen je obseg kadra v zadostnem obsegu za vzdrževanje zahtevane ravni usposobljenosti glede na poslanstvo in naloge MO. Obseg
pripadnikov SV se bo povečal na 7600 pripadnikov stalne sestave ter 1500 pogodbenih pripadnikov rezervne sestave. Skupno število zaposlenih
v upravnem delu MO se bo do leta 2020 zmanjšalo na 678 zaposlenih.
Obrazložitev doseganja rezultata
MO od leta 2018 prevzema nove naloge, ki jih prinaša vstop v PESCO, mednarodne aktivnosti in naloge na področju kritične infrastrukture in
komunikacijsko informacijskih sistemov, hibridnih groženj, vojaške mobilnosti, ki jih bo z obstoječim ali zmanjšanim številom zaposlenih težko
realizirati. S povečanjem deleža žensk na položajnih delovnih mestih dokazujemo, da ženske imajo možnost zasesti tudi vodilne položaje in da se
za to tudi odločajo. Ciljni obseg stalne sestave SV za leto 2019 določen s SOPR 2018-2023 je bil 7254 pripadnikov; ter s strani KN Vlade RS 7.233 pripadnikov.
KN Vlade bil delno dosežen - 89%, SOPR pa 88%. V Slovenski vojski je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 6.402 pripadnikov. Ciljni obseg; PPRS
je bil v 2019 1200 pripadnikov (SOPR 2018-2023). V Slovenski vojski je bilo na dan 31. 12. 2019 677 pripadnikov PPRS, kar pomeni 56%
popolnjenost. Pomanjkljiv obseg SV otežuje izvedbo nalog ter vzdrževanje zahtevane ravni usposobljenosti in pripravljenosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
V letu 2019 smo povečali dovoljeno število zaposlenih, ki smo ga namenili izgradnji potrebnih zmogljivosti za krepitev nacionalnega varnostnega
sistema. Pomanjkanje kadra negativno vpliva na izvajanje poslanstva in nalog MO.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07093 Indeks števila zaposlenih v upravnem delu MO (PU 1911) glede
na leto 2014.

I08079 Delež popolnjenosti delovnih mest v upravnem delu MO (PU
1911).

I08080 Delež vojaških delovnih mest v upravnem delu MO (PU 1911).

VIR ME
indeks

%

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

100,00

2012 100,00

93,00

2013 95,00

98,00

2014 96,00

98,00

2015 98,00

99,00

2016 96,00

99,00

2017 94,00

96,26

2018 91,00

97,59

2019 89,00

98,13

2014

2014

76,00

8,40

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2015 76,00
2016 80,00

76,51

2017 83,00

76,41

2018 86,00

75,99

2019 88,00

70,97

2015 9,80
2016 10,60

9,40

2017 11,30

9,08
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I08081 Delež žensk na položajnih mestih v upravnem delu MO (PU
1911)

I08082 Indeks števila pripadnikov stalne sestave SV glede na leto 2014.

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

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

I08085 Povprečna starost zaposlenih v upravnem delu MO (PU 1911).

I08504 Povprečna starost zaposlenih v SV.

%

indeks

ocena
1-5

ocena
1-5

let

let

2014

2014

2015

2015

2014

2014

30,00

100,00

3,40

3,20

47,20

39,30

2018 12,30

9,00

2019 12,30

9,55

2015 31,00
2016 32,00

34,09

2017 33,00

34,44

2018 34,00

32,97

2019 34,50

39,33

2015 2,40
2016 3,30

96,00

2017 101,10

94,00

2018 103,00

92,00

2019 103,00

89,00

2015 3,40
2016 3,40

0,00

2017 3,50

3,40

2018 3,60

0,00

2019 3,70

0,00

2015 3,20
2016 3,20

0,00

2017 3,30

3,20

2018 3,40

0,00

2019 3,50

0,00

2015 47,90
2016 48,00

48,10

2017 48,00

48,33

2018 48,00

48,68

2019 48,00

48,99

2015 38,00
2016 37,00

40,40

2017 38,00

40,90

2018 37,00

41,80

2019 37,00

42,60

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07093 Indeks števila zaposlenih v upravnem delu MO (PU
1911) glede na leto 2014."
Dovoljeno število zaposlenih v MO skladno s skupnim kadrovskim načrtom je 1134 zaposlenih ter kvota 11-ih pripravnikov in 4 zaposlenih zaradi
povečanega obsega dela v 1913 IRSVNDN, za katere je MO lahko 31. 12. 2019 presegal KN. Indeks števila zaposlenih v PU 1911 glede na leto
2014 je v primerjavi z lanskim letom zrastel, v primerjavi z lanskim letom je tudi dovoljeno število zaposlenih višje za 13 zaposlenih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08079 Delež popolnjenosti delovnih mest v upravnem delu
MO (PU 1911)."
Padanje deleža popolnjenosti delovnih mest se nadaljuje, kar nas oddaljuje od zastavljenega cilja. Nizka popolnjenost delovnih mest je predvsem
posledica sistemiziranja dodatnih delovnih mest v okviru nekaterih notranjih organizacijskih enot, ki se kljub povečanju kadrovskega načrta niso
popolnila, ter vztrajanja organizacijskih enot pri ohranjanju nezasedenih delovnih mest.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08080 Delež vojaških delovnih mest v upravnem delu MO
(PU 1911). "
Število zasedenih delovnih mest, na katerih se opravlja vojaška služba (VDM), se je na PU 1911 v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečalo za
6 zaposlenih, posledično se je povečal tudi delež zaposlenih na VDM.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08081 Delež žensk na položajnih mestih v upravnem delu
MO (PU 1911)"
Od 89 zaposlenih na položajnih DM (vključno z mandatnimi DM) je 35 žensk. V primerjavi z letom 2018 je delež žensk na položajnih delovnih
mestih zrastel kar za 7 %, zastavljeni cilj 34 % je bil s tem presežen. Število zaposlenih na položajnih DM je v primerjavi z letom 2018 nižje za 2
zaposlena, število žensk na položajnih DM pa se je povečalo za 5 zaposlenih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08082 Indeks števila pripadnikov stalne sestave SV glede
na leto 2014."
V letu 2014 smo v SV beležili 7.176 pripadnikov STAS, v letu 2019 pa 6402, kar pomeni 89% popolnjenost glede na leto 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08083 Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v
upravnem delu MO (PU 1911)."
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V letu 2019 ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih v upravnem delu MO ni bilo izvedeno. Ocenjujemo, da je bolj smiselno, da se merjenje, ki jih
organizacija dosega glede usposobljenosti, motivacije, zadovoljstva in delovanja zaposlenih vključi v nek celovit pregled organizacije (kot je npr.
CAF) in ne samostojno, saj je organizacija skupek med seboj povezanih in vplivajočih elementov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08084 Povprečna ocena organizacijske klime v upravnem
delu MO (PU 1911)."
V letu 2019 ocenjevanje organizacijske klime v upravnem delu MO ni bilo izvedeno. Ocenjujemo, da je bolj smiselno, da se merjenje, ki jih
organizacija dosega glede usposobljenosti, motivacije, zadovoljstva in delovanja zaposlenih vključi v nek celovit pregled organizacije (kot je npr.
CAF) in ne samostojno, saj je organizacija skupek med seboj povezanih in vplivajočih elementov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08085 Povprečna starost zaposlenih v upravnem delu MO
(PU 1911)."
V letu 2019 je povprečna starost na PU 1911 kljub nadomestnim zaposlitvam narastla za 0,31. Razlog je tudi v dejstvu, da od leta 2018 ni več
obveznih upokojitev ob izpolnjevanju pogojev in se nekateri zaposleni, ki pogoje izpolnjujejo, niso upokojili.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08504 Povprečna starost zaposlenih v SV."
Povprečna starost pripadnikov SV je bila v letu 2019 42,6 leta, kar je zlasti posledica premajhnega obsega novih zaposlitev vojakov v SV. Glede
na 2014 (39,3 leta) se je povprečna starost pripadnikov SV povečala za 3,3 leta.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07093 Cilj MO je postopno zmanjševanje števila zaposlenih v upravnem delu MO. S kazalnikom spremljamo trend zmanjševanja števila zaposlenih.
S sistemizacijo delovnih mest so določeni podatki posameznih delovnih mest ter število in vrsta uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest po
I08079 notranjih organizacijskih enotah in organih v sestavi. S kazalnikom se meri delež popolnjenosti delovnih mest, katerega ciljna popolnjenost je nad 90
%, kar še vedno omogoča ustrezne premestitve skladno s potrebami delovnih procesov.
I08080

V upravnem delu MO (PU 1911) se lahko sistemizirajo delovna mesta, na katerih se opravlja vojaška služba. S tem se zagotavlja mešana kadrovska
struktura civilnega in vojaškega osebja. S kazalnikom merimo stopnjo doseganja želene mešane kadrovske strukture.

Enakost žensk in moških je temeljno načelo, vrednota in cilj sodobnih družb, ki smo jo v RS s pravnimi in političnimi zavezami sprejeli na nacionalni,
I08081 EU in mednarodni ravni. Enakost spolov pomeni enako prepoznavo, moč in udeležbo žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega
življenja. S kazalnikom se kaže prispevek MO k vključevanju vidika enakosti spolov v politike in programe oziroma v vsakdanji delovni proces.
Zadovoljstvo pri delu je izmerjeno na podlagi anketnega vprašalnika, ki vključuje deset trditev: stalnost zaposlitve, zadovoljstvo s sodelavci, možnosti
I08083 izobraževanja, delovni pogoji, plača, napredovanje, zadovoljstvo z nadrejenimi, s sodelavci, z vodstvom in vsebino dela. Raziskavo bomo izvedli vsako
drugo leto.
Organizacijska klima označuje vse značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji. Tako je odvisna od stališč zaposlenih o njihovem delu, o
I08084 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.
I08085

Zaradi varčevalnih ukrepov in nenadomeščanja kadrov se starostna struktura v upravnem delu MO dviga. Cilj MO je upočasniti njeno rast. S
kazalnikom merimo povprečno starost zaposlenih.

C6691 - Pridobivanje, ohranjanje, prenos in nadgradnja kompetenc zaposlenih je povečana za najmanj 20 %
do leta 2020.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2039 - Vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja kadrovskih virov.
Opis rezultata
MO bo uveljavilo ciljno usmerjeno pridobivanje znanj, ohranjanje, prenos in nadgrajevanje kompetenc (veščine, znanja, sposobnosti) skladno s
planom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.
Obrazložitev doseganja rezultata
Pridobivanje znanj, veščin in izkušenj je ključna dejavnosti vojaškega izobraževanja in usposabljanja, pri čemer se to izvaja v skladu s potrebami
SV ter razpoložljivimi kadrovskimi, materialnimi in finančnimi viri. Pridobivanje znanj je ciljno usmerjeno, prispeva k nadgrajevanju kompetenc ter
je skladno z načrti izobraževanja in usposabljanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Sistem VIU podpira sistem upravljanja s kadri.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06948 Število realiziranih usposabljanj za vojaške evidenčne dolžnosti (VED)
glede na potrebe.

VIR ME

IZH.
LETO

število 2011

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

100,00

100,00

2012 87,00
2013 100,00

90,00

2014 100,00

100,00

2015 211,00

87,50

2016 180,00

53,00

2017 150,00

150,00
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2018 150,00

150,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06948 Število realiziranih usposabljanj za vojaške
evidenčne dolžnosti (VED) glede na potrebe. "
Realizirana so bila vsa načrtovana usposabljanja.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

VED je oznaka kompetentnosti pripadnikov SV za opravljanje formacijske dolžnosti, ki se dosega z izobrazbo, vojaško strokovno usposobljenostjo in
I06948 pripravljenostjo. S kazalnikom merimo število realiziranih usposabljanj za VED. Kazalnik je pomemben zaradi ugotavljanja pridobivanja kompetenc
pripadnikov za opravljanje dolžnosti. Ciljno stanje je realizacija vseh načrtovanih usposabljanj za VED.

0702 - Vojaška obramba
070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske

Rezultati
C6672 - Zagotovljeno je sodelovanje v MOM skladno z razpoložljivimi viri in zunanjepolitičnimi interesi
RS.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2036 - Postopno povečevati vzdržljivost sil ter zahtevnost delovanja obrambnih zmogljivosti v zavezništvih in v
nacionalnem prostoru.
Opis rezultata
Pravočasno zagotavljati kontingente SV za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah (MOM), skladno s Strategijo sodelovanja RS v
MOM. Z vidika sodelovanja obrambnih zmogljivosti v MOM bo pozornost namenjena predvsem kriznim žariščem na tistih območjih, ki znatneje
vplivajo na varnost RS in so med drugim povezana z uresničevanjem njenih strateških interesov.
Obrazložitev doseganja rezultata
Načrtovanje in izvajanje sodelovanja v MOM je potekalo na podlagi nacionalne Strategije MOM in sklepov Vlade RS, skladno s Pravilnikom
MOM ter v okvirih Usmeritev za načrtovanje sodelovanja v MOM v obdobju 2019–2020 in odločitev Usklajevalne skupine za MOM (USMOM).
Januarja 2019 je Vlada RS sprejela sklep o prispevku 15.000 EUR v Skrbniški sklad za izgradnjo obrambnih zmogljivosti v Iraku (DCB-I) (plačilo je
bilo realizirano februarja). Februarja je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je območje delovanja manevrskih enot Slovenske vojske, ki sodelujejo v
taktični rezervi sil KFOR, s Kosova razširila tudi na Bosno in Hercegovino, kjer lahko te enote po potrebi delujejo v podporo operaciji EUFOR
Althea pri vzdrževanju varnega in stabilnega okolja v državi. Isti mesec je Vlada RS sprejela tudi sklep o prispevku v Skrbniški sklad za
Afganistansko nacionalno vojsko (ANA TF) za leti 2019 in 2020 v višini 750.000 USD letno (plačilo za leto 2019 je bilo realizirano marca).
Ministrstvo za obrambo je sodelovalo pri pripravi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko
prihodnost, ki ga je Vlada RS sprejela julija in ki omogoča začetek delovanja Centra za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih
operacijah in misijah (POTC). V formatu trojke pristojnih ministrov za obrambo, zunanje in notranje zadeve je bila spričo varnostnih, operativnih
in drugih pomembnih okoliščin junija sprejeta odločitev o zmanjšanju obsega slovenskega kontingenta na misiji UNIFIL v Libanonu s 15 na 6
pripadnikov, ki je bila realizirana v mesecu decembru. Novembra je bil sprejet vladni sklep, skladno s katerim RS v Krizni skrbniški sklad za
stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za neregularne migracije in razseljene osebe v Afriki v podporo državam G5 Sahel za Skupine za hitro
odzivanje – nadzor in posredovanje v Sahelu prispeva 30.000 EUR in v Prostovoljni skrbniški sklad Pogodbe o trgovini z orožjem za pomoč
državam G5 Sahel nameni 20.000 EUR (plačili sta bili realizirani konec leta 2019). Z načrtovanjem in pripravo ustreznih vojaških zmogljivosti smo
v 2019 zagotavljali sposobnost delovanja SV v večnacionalnih silah na MOM. To smo dosegli z usklajenim in učinkovitim načrtovanjem vseh faz
procesa sodelovanja na MOM, od pravočasnega zagotavljanja kontingentov, njihove priprave do delovanja le-teh na MOM. Območja v katerih
smo na MOM delovali so bila prioritetno povezana s kriznimi žarišči in območji, ki imajo neposreden vpliv na varnost RS oziroma so območja
strateškega interesa RS. Podobno kot v predhodnem obdobju smo tudi v 2019 zagotavljali prisotnost na Zahodnem Balkanu, v primerjalno
omejenem obsegu pa tudi v Sredozemlju, vključno z Bližnjim vzhodom in Severno Afriko/Sahelom, ter na območju Srednje Azije. Prioritetno
delovanje na MOM v 2019 je bilo usmerjeno v ohranjanje ravni sodelovanja v večnacionalni bataljonski bojni skupini in v strukturi okrepljene
prednje prisotnosti eFP. Poleg tega smo v okviru multilateralnega sodelovanja posebno pozornost namenili uresničevanju sodelovanja v
večnacionalnih kopenskih silah (MLF) in v okviru dogovora o večnacionalni zdravstveni zmogljivosti BMTF. Težišče je bilo, upoštevajoč
nacionalne interese, usmerjeno na delovanje na MOM vodene s strani Nata. Sodelovanje na MOM je bilo v letu 2019 skladno z
zunanjepolitičnimi interesi in strategijo sodelovanja RS na MOM ter mandati Organizacije združenih narodov (OZN) in hkrati predstavlja velik
izziv glede na vire SV. V letu 2019 smo sodelovali na 12 mednarodnih operacijah in misijah ter v eNRF. Število vseh napotenih pripadnikov na
MOM je bilo 712 oziroma povprečno okoli 350 pripadnikov, kar je več kot 6% celotne sestave. Za primerjavo, ostale približno primerljive države
sodelujejo le na 4-5 mednarodnih operacijah hkrati in na MOM hkrati ne angažirajo več kot 2% stalne sestave oboroženih sil.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ministrstvo za obrambo je podpiralo uresničevanje Strategije MOM predvsem s kontinuiranim sodelovanjem vojaških in civilnih obrambnih
zmogljivosti v MOM ter z zagotavljanjem reševalne pomoči v mednarodnih reševalnih operacijah oziroma intervencijah. S tem se je, skladno z
razpoložljivimi viri, zmogljivostmi in zmožnostmi, dejavno prispevalo k ohranjanju in krepitvi miru, varnosti in stabilnosti na prednostnih
operativnih območjih, k uresničevanju temeljnih zunanjepolitičnih, varnostnih in drugih nacionalnih interesov, k delitvi skupnih bremen in
izpolnjevanju mednarodnih zavez RS kot odgovorne, verodostojne in solidarne članice mednarodne skupnosti. Na podlagi Pravilnika MOM je
Usklajevalna skupina za MOM – USMOM (vodi jo minister za obrambo), ki predstavlja interni mehanizem odločanja na področju MOM v
Ministrstvu za obrambo, na najvišji odločevalski ravni maja in oktobra 2019 obravnavala aktualne zadeve v zvezi z delovanjem ministrstva na
področju MOM, medtem ko je marca bil izveden resorski strateški posvet o izzivih sodelovanja v MOM. Upoštevajoč določila Strategije MOM,
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se je nadaljevalo s krepitvijo notranjega in medresorskega posvetovanja in usklajevanja, tudi na ravni t. i. trojk pristojnih generalnih direktorjev
ter ministrov za obrambo, zunanje in notranje zadeve. V okviru mednarodnih organizacij so civilni in vojaški predstavniki Ministrstva za obrambo
konsistentno zastopali in uveljavljali usklajena nacionalna stališča in interese v procesu obravnave in oblikovanja skupnih odločitev glede
posameznih MOM. Z obstoječimi kadrovskimi, materialnimi in finančnimi viri smo presegli zgornji limit vzdržljivosti virov ter povečevanja
zahtevnosti delovanja obrambnih zmogljivosti v zavezništvih in v nacionalnem prostoru. Nujno bi bilo resno razmisliti o precejšnjem
zmanjševanju naših mednarodnih obveznosti na raven kot ga dosegajo nam primerljive države.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08307 Dosežena stopnja razpoložljivosti zračnih plovil in ladij.

I08308 Indeks povprečnega sodelovanja v MOM glede na leto 2014
(izhodiščno leto).

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

100,00

2015 78,00

indeks 2014

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2016 67,00

56,00

2017 67,00

73,50

2018 67,00

74,00

2019 67,00

65,00

2015 100,00
2016 96,50

75,70

2017 86,50

83,80

2018 93,80

90,30

2019 94,60

89,20

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08307 Dosežena stopnja razpoložljivosti zračnih plovil in
ladij."
Opravljena so bila popravila in pregledi na vseh zračnih plovil v skladu z letnim načrtom vzdrževanja zrakoplovov. V letu 2019 je bila dosežena 59
% plovnost flote SV. Povprečna plovnost v tem obdobju je bila za helikopterje 51,53 %, za letala pa 60,06 %. Največje težave so se pojavljale
predvsem pri izvajanju nadgradenj in velikih servisnih pregledov helikopterjev ter pri nepredvidenih okvarah letalnikov, ki so posledica staranja
in utrujanja materiala. Eden od vzrokov za nastale težave je tudi v pomanjkanju finančnih sredstev za pravočasno dobavo nadomestnih delov,
saj je bilo veliko delov pravočasno naročenih že v prejšnjih letih, vendar se je dobava nadomestnih delov za leto 2019 zavlekla in posledično
podaljšal njihov dobavni rok. Kljub temu je dosežena plovnost zračnih plovil 59% zadostovala za izvedbo nalog v takojšnjih odzivnih silah
(TOS), varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN), varovanju zračnega prostora, usposabljanju enot SV in ostalih urjenj. Prav tako so
bili opravljeni vsi pregledi in popravila na ladjah VNL Triglav in HPL Ankaran. Njuna razpoložljivost je bila 85%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08308 Indeks povprečnega sodelovanja v MOM glede na
leto 2014 (izhodiščno leto)."
Težišče delovanja RS je sodelovanje v MOM z vojaškimi in civilnimi zmogljivostmi na območju Jugovzhodne Evrope in baltske regije (Latvija), v
odzivnih silah oz. silah v pripravljenosti Nata in EU ter v drugih MOM na območjih, ki znatneje vplivajo na evroatlantsko in s tem nacionalno
varnost. Kazalnik odraža povprečen obseg sodelovanja SV v MOM v posameznem letu v primerjavi z izhodiščnim letom 2014.

C6678 - Zagotovljena je ustrezna in pravočasna zagotovitev bojnega delovanja ter logistične zagotovitve
skladno s potrebami
Prispeva k specifičnemu cilju: C6667 - Povečati stopnjo zagotovitve bojnega delovanja in logistične vzdržljivosti obrambnih zmogljivosti.
Opis rezultata
Z dopolnitvijo obstoječih zalog ter nakupom novega streliva ter minsko eksplozivnih sredstev in raket (SIMES) bodo zagotovljene nujne
količine in ustrezna kvaliteta zalog SIMES za usposabljanje in zagotavljanje vzdržljivosti enot v najvišji stopnji pripravljenosti ter operativno
delovanje SV predvsem na MOM. Vzdrževanje materialnih sredstev (MS) bo prioritetno usmerjeno v zagotavljanje razpoložljivosti in
operativnosti tistih MS, ki so 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.
Obrazložitev doseganja rezultata
Realizacija načrta nabave nujno potrebnega streliva s prvotno načrtovanimi finančnimi sredstvi in ob dodatnem povečanju finančnih sredstev v
skupni višini 11.579.339 € je pripomogla k višji stopnji doseganja bojne vzdržljivosti in delovanja.
Vendar zaradi manjših finančnih vložkov iz preteklih obdobij in tekoči porabi, še vedno ne dosegamo ustrezne dopolnjenosti zalog skladno z
Načrtom zalog SiMES v SV.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z razpoložljivimi oz. dodatnimi finančnimi viri dosegati količino SiMES, ki so bile potrjene z Načrtom zalog SiMES v SV.
Vzdrževanje MS zagotavljamo tudi z oskrbo nadomestnih delov in potrošnega materiala z naslova oborožitve za potrebe enot SV in MOM.
Trenutno na področju vzdrževanja SIMES še obvladujemo 100 % realizacijo načrtovanih del, vendar čedalje težje.
Usposabljanje enote poteka plansko in je strokovno usklajeno. Vsa načrtovana letna usposabljanja so izvedena.
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ID

KAZALNIK

I08319 Povprečna popolnjenost SV s SIMES.

I08414 Delež infrastrukture, ki je vzdrževana skladno s sprejetimi
načrti.

VIR ME
%

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2015

67,80

2015 67,80

2015

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 64,10

66,17

2017 60,30

64,03

2018 58,60

82,00

2019 71,90

53,00

2015 100,00
2016 100,00

100,00

2017 100,00

97,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

97,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08319 Povprečna popolnjenost SV s SIMES. "
Z dosedanjimi, kljub povečanimi razpoložljivimi finančnimi viri ne dosegamo količin SiMES, ki so bile potrjene z Načrtom zalog SiMES v SV. Kljub
povečanju finančnih sredstev v skupni višini 11.579.339 € se zaloge določenih vrst in kalibrov streliva zmanjšujejo. Glede na ciljno vrednost,
predvidenih finančnih virov v letu 2019 za dopolnitev minimalnih varnostnih strateških zalog SiMES, v letu 2019, je dosežena vrednost 53,0 %.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08414 Delež infrastrukture, ki je vzdrževana skladno s
sprejetimi načrti."
Delež vzdrževanja glavne opreme ostaja na enaki ravni kot v predhodnih letih.

0702 - Vojaška obramba
070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske

Rezultati
C6676 - Do leta 2020 je povečana stopnja opremljenosti in modernosti opreme in oborožitve SV.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2047 - Zagotavljati modernizacijo opreme, oborožitve in nepremičnin za razvoj in delovanje obrambnih
zmogljivosti.
Opis rezultata
Pri nabavi moderne oborožitve in opreme se bo sledilo visokim kakovostnim standardom in preizkušenosti v operativni uporabi. Skladno z
možnostmi se bodo iskale tudi rešitve za nakup ali pridobitev ustrezne rabljene oborožitve in vojaške opreme. S povečanjem deleža obrambnih
izdatkov za nabave in gradnje bo znižana povprečna starost ključne glavne opreme in oborožitve SV.
Obrazložitev doseganja rezultata
Realizacija načrta nabave moderne oborožitve, vozil in opreme ima neposreden vpliv na doseganje zahtevane stopnje opremljenosti in
povezljivosti SV. Zaradi zastarelosti in iztrošenosti vozil vseh kategorij v uporabi in posledično povečanega odstotka ne-razpoložljive opreme je
bistveno pravočasno in načrtno obnavljanje. Večletno pomanjkanje finančnih sredstev ima neposreden in negativen vpliv na realizacijo načrta
nabav vozil in posledično povzroča zamik realizacije v prihodnje obdobje. Modernizacija bojnih radijskih naprav bo omogočala višjo stopnjo
zanesljivosti in varnosti KIS za podporo poveljevanja in kontrole v taktičnih pogojih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Realizacija načrta nabav vozil pomembno prispeva k doseganju nadrejenega cilja in k razvoju ter delovanju obrambnih zmogljivosti. Zaradi
omejenih finančnih sredstev za nabavo vozil v letu 2018 je bil dosežen samo delni prispevek k doseganju cilja. Zaradi omejenih finančnih
sredstev za nabavo bojnih radijskih naprav je bil dosežen minimalni prispevek k doseganju cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I08318 Povprečna starost osebnih in dostavnih vozil avtoparka SV.

VIR ME

IZH.
LETO

let 2011

let 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

6,00

2012 6,00

7,00

2013 7,00

7,00

2014 8,00

8,00

2015 8,60

3,50

2016 9,50

3,50

2017 4,00

4,00

2018 4,00

4,00

2019 4,00

6,00

11,90

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2015 12,90
2016 10,70

11,00

2017 10,00

10,05
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I08326 Povprečna starost bojnih radijskih naprav.

let 2014

15,00

2018 9,70

10,70

2019 7,00

10,60

2015 16,00
2016 17,00

17,00

2017 18,00

18,00

2018 19,00

19,00

2019 17,00

20,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07016 Povprečna starost osebnih in dostavnih vozil
avtoparka upravnega dela MO (PU1911). "
Zaradi dodelitve novejših vozil v upravljanju avtoparka drugim NOE in sprejema starih vozil iz drugih NOE, se je povprečna starost vozil
avtoparka v primerjavi s preteklim letom zvišala iz 4 na 6 let. S tem so se povečali stroški vzdrževanja vozil v primerjavi s preteklim letom.
Povprečna starost vozil s katerimi upravljajo enote PU 1911 znaša 7 let.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08318 Povprečna starost osebnih in dostavnih vozil
avtoparka SV."
V letu 2019 ni bilo nabavljenih novih osebnih vozil. SV je prevzela 16 novih dostavnih vozil v posebni izvedbi za prevoz hrane. Nakup in prevzem
novih vozil ni imel bistvenega vpliva na zmanjševanje povprečne starosti voznega parka SV, ki na segmentu osebnih in dostavnih vozil za leto
2019 znaša 10,60 let. Na povprečno starost osebnih in dostavnih vozil je poleg nabave novih vplivala tudi izločitev precejšnjega števila starih in
dotrajanih vozil iz uporabe. Še vedno so v uporabi vozila, ki so že dosegla življenjsko dobo uporabe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08326 Povprečna starost bojnih radijskih naprav."
Povprečna starost bojnih radijskih naprav bi morala biti manjša od 15 let. V letu 2019 nismo nabavili novih bojnih radijskih naprav.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Zmanjševanje finančnih sredstev namenjenih za investicije v vozila avtoparka MO povzroča večji pritisk na uporabo obstoječih vozila, ki se
I07016 posledično hitreje izrabljajo. Hkrati višja starost in uporaba obstoječih vozil avtoparka MO potencialno negativno vpliva na njihovo zanesljivost in
varnost. S kazalnikom merimo stopnjo posodobljenosti vozil avtoparka MO.

C6677 - Projekti opremljanja so izvedeni pravočasno in skladno s plani.
Prispeva k specifičnemu cilju: C2047 - Zagotavljati modernizacijo opreme, oborožitve in nepremičnin za razvoj in delovanje obrambnih
zmogljivosti.
Opis rezultata
Razvoj in spremembe procesa opremljanja bodo potekale v skladu z Natovo metodologijo proizvodne logistike ter sledile razvojnim ciljem pri
zagotavljanju potrebnih obrambnih zmogljivosti skladno s plani in spremenjenimi normativnimi rešitvami. Ključna vodila bodo zagotavljanje
modularnosti, enotnost platform, večnamenskost in povezljivost z opremo zavezniških vojsk, kakor tudi preglednost ter uporabnost oborožitve
in vojaške opreme za sodelovanje SV v sistemu VNDN.
Obrazložitev doseganja rezultata
Pravočasno in učinkovito izvedeni nabavni postopki, skladno s plani, prispevajo k pravočasni vzpostavitvi planiranih zmogljivosti ter s tem k
uresničevanju zastavljenih ciljev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Pravočasno in učinkovito izvedeni nabavni postopki kot del izvedbe procesov opremljanja se kaže v optimalnejšem načrtovanju, doseganju
zmogljivosti ter višji varnosti in pripravljenosti za delovanje obrambnega sistema.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08143 Delež pravočasno zaključenih postopkov oddaje javnih naročil po Načrtu oddaje
javnih, obrambnih in zaupnih naročil po predmetnih pogodbah.

I08144 Delež pravočasno zaključenih postopkov oddaje javnih naročil po Načrtu oddaje
javnih, obrambnih in zaupnih naročil po generalnih pogodbah.

VIR ME
%

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2015

90,00

2015 90,00
2016 90,00

%

2015

90,00

100,00

2017 90,00

100,00

2018 90,00

92,00

2019 90,00

100,00

2015 90,00
2016 90,00

98,00

2017 90,00

90,00

2018 90,00

96,00

2019 90,00

95,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08143 Delež pravočasno zaključenih postopkov oddaje
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javnih naročil po Načrtu oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil po predmetnih pogodbah."
Leta 2019 je bilo v načrtu oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil za sklenitev predmetnih pogodb predvideno 130 naročil blaga, storitev in
gradenj. Izvedeno je bilo 200 naročil in na tej podlagi sklenjenih 262 pogodb in okvirnih sporazumov. Skladno z načrtom so bile pogodbe
sklenjene pravočasno in financirane iz proračuna 2019 oziroma bodo financirane kasneje, skladno z načrtovanimi proračunskimi odhodki v
finančnem načrtu organizacijskih enot.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08144 Delež pravočasno zaključenih postopkov oddaje
javnih naročil po Načrtu oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil po generalnih pogodbah."
Leta 2019 je bilo v načrtu oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil za sklenitev generalnih pogodb predvideno 105 naročil, izvedenih naročil
je bilo 100 in na tej podlagi sklenjenih 150 pogodb in okvirnih sporazumov. V večini primerov so bile generalne pogodbe sklenjene pravočasno.
Za nekaj primerov pogodb se je zaradi usklajevanja tehničnih specifikacij in vloženih zahtevkov za revizijo postopek sklenitve pogodbe podaljšal
preko planiranega obdobja.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Načrt oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil se izdela konec tekočega leta za prihodnje leto in vključuje izkazane potrebe organizacijskih enot po
investicijskih nakupih, ki imajo podlago v sprejetih finančnih načrtih za naslednje proračunsko leto. Načrt vsebuje podatke o predmetih naročila,
I08143 predlagatelju naročila, ocenjeni vrednosti, vrsti postopka in časovni dinamiki izvedbe naročila glede na prejete potrebe organizacijskih enot. S
kazalnikom merimo delež pravočasno zaključenih postopkov oddaje naročil po Načrtu oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil po predmetnih
pogodbah za tekoče proračunsko leto.
Načrt oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil se izdela konec tekočega leta za prihodnje leto in vključuje izvedbo postopkov za sklenitev
generalnih pogodb za področja, kjer se pogodbe iztečejo in morebitne izkazane potrebe po novih generalnih pogodbah. Načrt vsebuje podatke o
I08144 predmetih naročila, ocenjeni vrednosti, vrsti postopka in časovni dinamiki izvedbe naročila za pravočasno sklenitev nove pogodbe. S kazalnikom
merimo delež pravočasno zaključenih postopkov oddaje naročil po Načrtu oddaje javnih, obrambnih in zaupnih naročil po generalnih pogodbah za
tekoče proračunsko leto.

C6682 - Pravočasno so vzpostavljene planirane zmogljivosti.
Prispeva k specifičnemu cilju: C6665 - Razvijati in vzdrževati obseg obrambnih zmogljivosti s težiščem na ciljih zmogljivosti Nata za RS.
Opis rezultata
Do konca naslednjega srednjeročnega planskega obdobja bodo pravočasno vzpostavljene planirane zmogljivosti za bojevanje (namenski bojni
skupini za specialno delovanje - SOLTU), zmogljivost za bojno podporo (TACP) in celovita zmogljivost (vod za uničevanje NUS), vključno z
elementi za JRKBO, zmogljivosti za obveščevalno varnostno dejavnost in združene zmogljivosti za souporabo (večnacionalna regionalna šola za
usmerjevalce združenih ognjev).
Obrazložitev doseganja rezultata
Stopnja realizacije planiranih zmogljivosti je v pričakovanem obsegu, glede na zagotovljene vire. Ključna izziva, ki sta bila pri tem prisotna sta
zadostni obseg kadra in ustrezna materialna sredstva. Trend zmanjševanja stalne sestave se nadaljuje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Stopnja realizacije se razlikuje pri različnih zmogljivosti. Pri izgradnji zmogljivosti za specialno delovanje ne beležimo večjih težav. Potrebno bi
bilo reprogramirati nabavo opreme, da bi pravočasno dosegli končne planirane roke. To velja tudi za zmogljivost zemeljske kontrole podpore iz
zraka (TACP). Čeprav je pomanjkanje finančnih sredstev značilno za večino ciljnih zmogljivosti, zadostno število potrebnega kadra postaja vse
večji izziv.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08026 Delež pravočasno realiziranih kvantitativnih in kvalitativnih ciljev
zmogljivosti Nata.

I08310 Indeks obsega premestljivih sil SV glede na leto 2014 (izhodiščno
leto).

I08311 Indeks obsega vzdržljivih sil SV glede na leto 2014 (izhodiščno leto).

I08312 Stopnja vzpostavitve skupine za specialno delovanje.

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.

2015

93,50

indeks 2014

100,00

2015 93,50
2016 94,50

89,54

2017 94,50

25,60

2018 94,50

24,40

2019 94,50

25,60

2015 100,00
2016 107,30

indeks 2014

%

2014

100,00

1,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

95,30

2017 107,50

92,80

2018 109,90

122,10

2019 109,90

0,00

2015 100,40
2016 102,50

98,40

2017 104,60

98,40

2018 110,70

123,00

2019 110,70

0,00

2015 1,00
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I08313 Stopnja vzpostavitve voda za uničevanje neeksplodiranih ubojnih
sredstev.

I08314 Stopnja vzpostavitve splošne inženirske čete.

I08315 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti usmerjevalcev združenih ognjev.

I08316 Stopnja vzpostavitve obveščevalno-izvidniškega modula za podporo
MOTBBSK.

I08501 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti za helikoptersko medicinsko
evakuacijo.

ocena
1-3

ocena
1-3

ocena
1-3

ocena
1-3

ocena
1-3

2014

2014

2014

2014

2015

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2016 2,00

3,00

2017 2,00

3,00

2018 2,00

3,00

2019 3,00

3,00

2015 2,00
2016 2,00

2,00

2017 3,00

2,75

2018 3,00

2,85

2019 3,00

3,00

2015 2,00
2016 2,00

2,00

2017 2,00

1,00

2018 2,00

1,00

2019 2,00

2,00

2015 2,00
2016 3,00

2,00

2017 3,00

2,00

2018 3,00

2,00

2019 3,00

2,00

2015 2,00
2016 2,00

2,00

2017 2,00

2,00

2018 2,00

1,50

2019 2,00

2,00

2015 3,00
2016 3,00

3,00

2017 3,00

3,00

2018 3,00

2,50

2019 3,00

2,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08026 Delež pravočasno realiziranih kvantitativnih in
kvalitativnih ciljev zmogljivosti Nata."
Cilji zmogljivosti Nata predstavljajo nabor sil in zmogljivosti, ki se jih po načelu pravične in sorazmerne delitve bremen ter razumnega izziva
razdeli med članice Nata z namenom zagotavljanja vseh sil in zmogljivosti, ki jih Nato potrebuje za doseganje politično sprejete ravni ambicij. V
okviru rednega cikla procesa obrambnega planiranja Nata je bil oblikovan nov paket Ciljev zmogljivosti Nata 2017 za Republiko Slovenijo. Cilji so
bili formalno sprejeti na sestanku ministrov za obrambo junija 2017. Slovenija ima s paketom CZ 2017 skupaj 78 ciljev zmogljivosti od tega 46
kvalitativnih in 32 kvantitativnih ciljev, od tega jih je 25,6% realiziranih v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08310 Indeks obsega premestljivih sil SV glede na leto
2014 (izhodiščno leto)."
Kazalnika od leta 2018 ne spremljamo več.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08311 Indeks obsega vzdržljivih sil SV glede na leto 2014
(izhodiščno leto)."
Kazalnika od leta 2018 ne spremljamo več.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08312 Stopnja vzpostavitve skupine za specialno
delovanje."
V letu 2019 so bile izvedene načrtovane aktivnosti, ki podpirajo vzdrževanje in nadaljnji razvoj zmogljivosti opredeljenih v CZ F 1501 N (SOLTG),
popolnjevanje elementa SV za SD pa je bilo v teh dveh letih zagotovljeno iz treh BSk. V letu 2019 je bila realizirana večina načrtovanih aktivnosti
v povezavi z MOM, mednarodnimi vojaškimi vajami, bilateralnimi dogodki, usposabljanji ter opremljanjem, ki zagotavljajo vzdrževanje ter
nadaljnji razvoj zmogljivosti vezanih na Kopenski odred za SD. Tako je bil v lanskem letu izdelan dokument pomemben za nadaljnji razvoj
zmogljivosti CZ F 1501 N SOLTG in sicer Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) za opremo specialnih sil. Koncept Kopenskega
odreda za specialno delovanje – KOSD z načrtom izgradnje zmogljivosti. Stanje kadrovske in materialne popolnjenosti ob koncu leta 2019 – brez
posebnosti. Potek vzdrževanja obstoječih in postopen razvoj novih zmogljivosti do konca 2019 ocenjujemo z oceno »v redu« (3). Za končno
realizacijo CZ F 1501 (CZ iz 2017) mora SV z začetkom leta 2021 dalje, zagotavljati Kopenski odred za specialno delovanje (KOSD) oziroma Special
Operations Land Task Group (SOLTG). To predstavlja zelo kompleksno ciljno zmogljivost, katere realizacija je v največji meri odvisna od
pravočasnega opremljanja s ključno oborožitvijo in opremo, ki jo opredeljujeta že omenjeni DIIP in PIZ.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08313 Stopnja vzpostavitve voda za uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev."
V letu 2019 se je nadaljevalo z vzdrževanjem dosežene stopnje usposobljenosti in bojne sposobnosti VUNUS. Izvajale so se redne bojne naloge
na odkrivanju, odstranjevanju in uničevanju NUS skladno z Načrtom izvajanja varstva pred NUS v SV. Nadaljevale so se naloge na realizaciji
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Noveliranega IP voda za uničevanje NUS, katerega cilj je, da se realizira nakup manjkajoče EOD opreme za doseganje CZ. Redno je potekala
izdelava in izdaja pooblastil za opravljanje del pripadnikov za varstvu pred NUS v SV. V toku leta se je redno izvajalo sprejemanje in
implementiranja STANAG-ov s področja EOD in C-IED. Redno so se izdelovala navodila za uporabo novo uvedene EOD opreme v OU. V letu
2019 so se izvajali nakupi EOD opreme z relativno malimi finančnimi sredstvi nakup potrošnih sredstev in MES za potrebe izvajanja rednih nalog
varstva pred NUS). Izdelan je bil prototip bojnega vozila NUS potrjen v osnovno bojno vozilo NUS. Postopek uvajanja v OU je zaključen. S
finančnim načrtom modernizacije v letu 2019 je bila izvedena nadgradnja bojnih vozil NUS - MRAP) in se bo še nadaljevala v letu 2020.
Opremljenost in usposobljenost omogoča izvajanje nalog EOR, EOC in CMD v nebojnem okolju. Trenutne omejitve VUNUS so IEDD (MRVIEN,
vozila KOV NUS 6x6) in CBRN EOD (usposabljanje, MRVIEN, vozila KOV NUS 6x6). Z uvedbo sredstev v operativno uporabo, je oddelek
zmožen izvajati naloge EOR, EOC in CMD ter IEDD v bojnem okolju. Popolnitve VUNUS z osnovno EOD opremo je 86%, kadrovska popolnitev
pa se je zmanjšala na 87%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08314 Stopnja vzpostavitve splošne inženirske čete."
V sklopu izgradnje zmogljivost Bojni Inženirski vod (BINŽV; CZ 17 – L 4101N) z omejitvami delovanja, ki izhajajo iz manjkajoče glavne opreme in
tudi kadrovske šibkosti nosilne enote (INŽČ 72. BR) redno usposablja in vzdržuje določeno stopnjo izurjenosti. Gradbena mehanizacija in
tovorna vozila so primerna za izvajanje splošne inženirske podpore po globini podpirane enote in ne za izvajanje bojne inženirske podpore v prvi
liniji izvajanja bojnega delovanja. Izdelan je bil IP za nakup kompletov za hitro izdelavo kraterjev (rušenje odsekov cest in vzletno pristajalnih
stez). Trenutno poteka izbor ustreznega ponudnika za izdelavo potrebne količine kompletov. Kot visoko stopnjo tveganja ocenjujemo stanje na
področju kadrovske popolnitve enote ter izzivi na področju uresničevanje kadrovskega načrta popolnitve INŽČ s kadrom v obsegu glede na
plansko formacijo. Dinamika aktivnosti nabav trenutno poteka skladno s termini opredeljenimi v SOPR za posamezne sisteme/komplete. V SOPR
predviden zamik zastavljenega CZ na začetek 2021 zaradi zamika nabave opreme (večina glavne opreme po letu 2020).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08315 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti usmerjevalcev
združenih ognjev."
V letu 2019 SV ni usposobila nobenega novega Kontrolorja združenih ognjev (KZO), ang. Joint Terminal Attack Controller (JTAC), ampak samo
vzdrževala zatečeno stanje iz leta 2017, to je 18 KZO-jev SV, ki so certificirani in kvalificirani v skladu s standardi zavezništva (STANAG) in
koalicije pod vodstvom ZDA (JTAC MOA). KZO so v SV razporejeni v 2 voda, ki sta del rodovskih bataljonov 1. in 72. brigade SV, v oddelku za
ognjeno podpore Enote za specialno delovanje in Centru kontrolorjev združenih ognjev (Air Ground Operation School - AGOS) SV. Ključna
tveganja in izziv pri realizaciji predstavljajo: kadri - kljub zagotovljeni zmogljivosti za potrebe popolnjevanja CZ L1501N, se pojavlja vprašanje
vzdržljivosti slednje zmogljivosti na srednji in dolgoročni ravni iz razloga staranja specialističnega osebja KZO in rednih kariernih poti, ki
botrujejo zamenjavi DM in posledično izgubi statusa kvalificiranega osebja KZO v sorazmerju s trenutno ničelnim pritokom novega kadra mladih KZO. Oprema - SV nima opreme za lasersko označevanje ciljev, nima vozil, ki bi bila primerna za taktično delovanje KZO na bojišču; SV še
ni pričela z izgradnjo DACAS zmogljivosti – SV nima zadostnega števila opreme, ki bi celovito pokrila zmogljivosti kvalitetnega celovitega
usposabljanj KZO in enot SV. Podpora - certifikacija in kvalifikacija KZO ter s tem zadovoljevanje standardov zavezništva, je zelo odvisno od
letalske podpore oz. drugače rečeno, števila ur letenja podprtega z letalskimi zmogljivostmi (primer: uporaba letalskega orožja). V našem primeru
slednjo zmogljivost v večini predstavlja Lahko napadalno letalo Pilatus PC9M Hudournik (PC9). Zaradi staranja PC9 in vprašanja vzdrževanja
njegove zmogljivosti na srednjeročni ravni, se posledično pojavlja izziv zagotavljanja zmogljivosti slednje podpore v procesu pridobivanja in
vzdrževanja kvalifikacije srednjeročnega obdobja. CZ je neposredno povezan z vzdrževanjem nacionalne zmogljivosti AGOS SV, ki se po
kadrovskem vprašanju nahaja v 1. fazi izgradnje začetnih operativnih zmogljivosti (ZOZ). V letu 2019 so bile zadane tri naloge na slednjo temo, in
sicer št. 1055 (stalna premestitev 3 kandidatov v AGOS SV), št. 1056 (centralizacija KZO-jev) in št. 1059 (nabor novega kadra).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08316 Stopnja vzpostavitve obveščevalno-izvidniškega
modula za podporo MOTBBSK."
Implementacija taktičnih obveščevalno izvidniških zmogljivosti poteka na podlagi realizacije t.i. DOTMPFLI zahtev za izgradnjo ISTAR
zmogljivosti, ki so opredeljene v Konceptu ISTAR (št. 024-23/2014-1, z dne 26. 2. 2014). V letu 2019 je bilo težišče izvedenih aktivnosti na
implementaciji štirih področij: nabava nove obveščevalno izvidniške (OI) opreme, sprejem doktrin in zagotavljanje interoperabilnosti ter
usposabljanje. Na področju nabave nove OI opreme so bile težiščne aktivnosti usmerjene v postopke nadgradnje in doseganja zahtevane
operativne zmogljivosti taktičnih brezpilotnih letalnih sistemov (BLS). V tem kontekstu je v obeh brigadah SV bila dosežena končna operativna
zmogljivost 1 BLS oziroma enega oddelka BPL ter nabavljena strojna in programska oprema za obdelavo slikovnih podatkov, pridobljenih z BLS.
Izvedena je bila novelacija DIIP-a "Senzorji za izvidovanje in zaščito sil" in formirana delovna skupina za izdelavo IP in nabavo relevantne
tehnične opreme za izvidovanje in zaščito sil. Na področju izgrajevanja izvidniških zmogljivosti sta izvidniška voda pehotnih polkov iz obeh
brigad v okviru eFP certificirana po CREVAL-u za izvajanje izvidniške dejavnosti v okviru OI podpore BBSk. Druga težiščna naloga je bila vezana
na sprejem funkcionalnih zavezniških doktrin na OI področju, ki dajejo osnovo za interoperabilno OI dejavnost v zavezniških operacijah. V tem
kontekstu je bila z metodo prevoda sprejeta Zavezniška doktrina za pridobivanje obveščevalnih podatkov s pomočjo slikovnega gradiva (AJP
2.6, ST 6507), z metodo platnice pa ST 2194; Generične sile sovražnika. Prav tako so bile izvedene začetne aktivnosti sprejema AInt-P 16 Upravljanje obveščevalnih zahtev in pridobivanja obveščevalnih podatkov. Na področju usposabljanja so bili celovito prenovljeni in odobreni
programi za VED vojaški obveščevalec na vseh treh ravneh (Č, PČ, V). Ob koncu leta se je začelo usposabljanje po novih programih za VED na
ravni častnikov in podčastnikov, na katerem sodeluje 25 pripadnikov SV. Pripadniki HUMINT področja so se udeležili tečajev v NATO HUMINT
COE in vsakoletne zavezniške HUMINT vaje, Steadfast Interest. Oba pripadnika, ki sta bila predvidena za napotitev v zavezniško strukturo za
AGS sta zaključila predviden proces usposabljanja, v teku pa je usposabljanje pripadnikov za naslednjo rotacijo. Kadrovska popolnjenost obeh
OIČ se ni bistveno spremenila in ostaja na relativno nizki ravni (OIČ 1.BR - 56,1% , OIČ 72 BR - 61,4%). Enako velja za materialno popolnjenost, v
kateri po nabavi BLS ostaja največji primanjkljaj na področju kopenskih senzorjev za izvidovanje in zaščito sil in sredstev za elektronsko
bojevanje, katerih nabava je bila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljena na obdobje po 2020, nabava prvih kompletov pa je vezana
na časovnico formiranja BBSk. Ključno za doseganje operativne zmogljivosti je, da se ob nabavi manjkajoče opreme zagotovi ustrezno
usposobljen kader za rokovanje s tehnično opremo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08501 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti za helikoptersko
medicinsko evakuacijo."
Zmogljivosti zagotavljanja medicinskega osebja in opreme za izvedbo medicinske evakuacije s helikopterji, ki jo predstavlja CZ E1501N,
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zagotavlja zmogljivost enega srednjega transportnega helikopterja SV AS532 Cougar z opremo za medicinsko evakuacijo, ang. Medicine
Evacuation (MEDEVAC). SV je v letu 2019 vzdrževala operativnost slednje zmogljivosti v okviru namere SV, da slednjo zmogljivost zagotavlja za
potrebe odzivnih sil zavezništva, ang. Very-high Joint Task Force (VJTF), enhance NATO Readines Forces (eNRF). V letu 2019 je slednja
zmogljivost bila v ciklu pripravljenega delovanja. Izziv predstavlja so kadri – popolnitev s potrebnim zdravniškim kadrom (zdravniki) in oprema –
nakup in dobava kompleta opreme za potrebe prevoza kontaminiranih oseb (poškodovanih/obolelih), vzorcev in drugih nevarnih materialov do
leta 2020 ter za potrebe strateške evakuacije do leta 2024.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Cilji zmogljivosti Nata so nabor sil in zmogljivosti, ki se jih po načelu pravične in sorazmerne delitve bremen ter razumnega izziva razdeli med članice
Nata z namenom zagotoviti sile in zmogljivosti, ki jih Nato potrebuje za doseganje sprejete ravni ambicij. Kvantitativni cilji zmogljivosti Nata
I08026 predstavljajo posamezne sile, ki jih RS zagotavlja tudi potrebe Nata. Kvalitativni cilji zmogljivosti Nata predstavljajo tiste nacionalne cilje, ki niso
vezani na posamezne sile, ampak na oceno sposobnosti vzpostavljenih zmogljivosti kot celote glede na zahtevane kriterije posamezne zmogljivosti. S
kazalnikom merimo v kolikšni meri RS zagotavlja pravočasno sile glede na sprejete cilje zmogljivosti Nata. Kazalnik se meri vsaki dve leti (sodo leto).
Z decembrom 2016 bo poleg že izgrajenih dveh skupin zagotovljena še ena bojna skupina za specialno delovanje. Zmogljivost za specialno delovanje bo
do konca leta 2020 prerasla v razvojno zmogljivost namenske enote za specialno delovanje (SOLTG). S kazalnikom merimo skladnost poteka
I08312 vzpostavitve zmogljivosti skladno s plani. Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2)
SREDNJA (PROBLEMATIČNO) - prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do
večjega odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo realiziran skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.
Vzpostavitev voda NUS: realizacija načrtovane nabave EOD opreme, poiskati strateškega partnerja in usposobiti enoto za delovanje na »level 2«
(IEDD) in »level 3« (CBRN EOD), vzdrževanje kadrovske popolnitve. Želeno ciljno stanje je vzpostavljena zmogljivost vod EOD (NUS) (vod za
uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev) – opremljen in usposobljen za delovanje na 2. nivoju (IEDD) in 3. nivoju (CBRN IED). Stopnje: (3)
I08313
VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA (PROBLEMATIČNO) - prišlo je do zamika pri
realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do večjega odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo realiziran
skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.
Vzpostavitev SINŽČ (kadri, OVOS (MS) in usposobljenost): realizacija IP »inženirska oprema« - nabava inženirske opreme (22 kpl), pravočasna (prva
polovica leta 2016) kadrovska dopolnitev inženirskih enot SV, usposabljanje kadra in uvajanje novih sredstev v operativno uporabo. Želeno ciljno
stanje je v letu 2017 vzpostavljena dvonamenska zmogljivost SINŽČ (delovanje na območju RS, delovanje v podporo zaščite in reševanja, zmogljivost
I08314
NATO (MILENG GS COY). Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA
(PROBLEMATIČNO) - prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do večjega
odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo realiziran skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.
I08315

Vzpostavitev skupin za taktično usmerjanje letalstva (TUL), (kadri, materialna sredstva in usposobljenost). Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA (PROBLEMATIČNO) - prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge
realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do večjega odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo realiziran skladno s plani – naloge
realizirane pod 30 %.

Vzpostavitev obveščevalno-izvidniškega modula za podporo MOTBBSK (kadri, OVOS (MS) in usposobljenost) po planski formaciji. Do začetka leta
2018 zagotoviti ISTAR zmogljivosti bataljonske bojne skupine. Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge
I08316
uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA (PROBLEMATIČNO) - prišlo je do zamika pri realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA
(KRITIČNO) - prišlo je do večjega odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo realiziran skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.
Stopnje: (3) VISOKA (V REDU) - aktivnosti potekajo skladno s plani, naloge uresničene nad 90 %; (2) SREDNJA (PROBLEMATIČNO) - prišlo je do
I08501 zamika pri realizaciji cilja, naloge realizirane od 30 do 90 %; (1) NIZKA (KRITIČNO) - prišlo je do večjega odstopanja pri realizaciji cilja in ne bo
realiziran skladno s plani – naloge realizirane pod 30 %.

0702 - Vojaška obramba
070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

Rezultati
C6683 - Do leta 2020 je zagotovljeno pravočasno izpolnjevanje mednarodnih finančnih obveznosti
Prispeva k specifičnemu cilju: C6664 - Usmerjeno uresničevati obrambno-varnostne interese RS in povečati javno prepoznavnost in podporo
MO in SV.
Opis rezultata
Skladno s srednjeročno finančno projekcijo in znotraj nje porazdeljenih finančnih virov za plačevanje mednarodnih finančnih obveznosti
(prispevki v različne proračune in projekte s področja obrambe) v posameznem letu ter glede na zaostale obveznosti plačil iz preteklih let se bo
plačevanje obveznosti za tekoča leta redno izvajalo najkasneje od leta 2018 naprej.
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 so bile plačane vse tekoče obveznosti iz področja mednarodnih finančnih obveznosti.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S članstvom v mednarodnih organizacijah pridobivamo izkušnje, znanja ter če je možno koristimo storitve po bolj ugodni ponudbi.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05587 Delež pravočasno plačanih prispevkov za mednarodne
organizacije.

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2010

100,00

2012 100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
133,00

2013 100,00

63,00

2014 100,00

38,00
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2015 48,00

50,00

2016 50,00

103,00

2017 50,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I05587 Delež pravočasno plačanih prispevkov za
mednarodne organizacije."
V letu 2019 so bile plačane vse tekoče obveznosti iz področja mednarodnih finančnih obveznosti.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

RS mora kot članica Nata, EU in drugih mednarodnih organizacij s področja obrambe pravočasno poravnati finančne obveznosti, ki izhajajo iz njenega
članstva v Natu in so za posamezno članico določeni sorazmerno glede na njeno velikost ter zmožnosti. Finančne obveznosti zajemajo predvsem
poravnavo prispevkov za civilni proračun Nata, vojaški proračun Nata ter proračun varnostnih investicij Nata (NSIP). Finančne obveznosti RS do
I05587
Nata izhajajo tudi kot posledica sodelovanja v različnih mednarodnih projektih s področja obrambe, v katerih RS sodeluje z namenom skupnega
zagotavljanja določenih zmogljivosti, ki jih zaradi finančnih zahtevnosti ne bi mogli zagotoviti samostojno. S kazalnikom merimo v kolikšni meri RS
pravočasno poravnava sprejete finančne obveznosti do zveze Nata, EU in drugih mednarodnih organizacij s področja obrambe.

C6684 - Del sil in zmogljivosti SV je usposobljen in pripravljen za delovanje v podporo zaščiti, reševanju in
pomoči
Prispeva k specifičnemu cilju: C2036 - Postopno povečevati vzdržljivost sil ter zahtevnost delovanja obrambnih zmogljivosti v zavezništvih in v
nacionalnem prostoru.
Opis rezultata
Del sil in zmogljivosti SV vzdržuje usposobljenost in pripravljenost za delovanje po načrtih delovanja v podporo zaščiti, reševanju in pomoči.
Obrazložitev doseganja rezultata
Slovenska vojska je vzdrževala usposobljenost in pripravljenost zmogljivosti in s tem podpirala delovanje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami (VNDN) s helikopterskim reševanjem v gorah, helikoptersko nujno medicinsko pomočjo (med bolnišnične prevoze, nujne
medicinske prevoze, prevoze inkubatorjev) in gašenjem požarov v naravnem okolju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z načrtovanimi aktivnostmi na področju usposobljenosti, delovanja ter vzdrževanja pripravljenosti, smo izpolnjevali naloge svojega poslanstva
in zagotavljali pripravljenost za delovanje ter skladno z načrti in zahtevami URSZR tudi delovali v sistemu VNDN.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08323 Število ur naleta helikopterjev za potrebe sodelovanja v
ZRP.

VIR ME

IZH.
LETO

ura 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

270,00

2015 270,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 270,00

550,00

2017 270,00

582,00

2018 270,00

758,00

2019 270,00

840,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08323 Število ur naleta helikopterjev za potrebe
sodelovanja v ZRP."
V letu 2019 so posadke posredovale v podporo sistemu VNDN, kjer so bili helikopterji SV za potrebe zaščite, reševanja in pomoči (ZRP)
angažirani sedemsto triintrideset krat (733), od tega sto triinosemdeset krat (183) pri reševanju v gorah, petsto pet krat (505) so izvedli
helikoptersko nujno medicinsko pomoč, devetintrideset krat (39) prevoz inkubatorja in šest krat (6) sodelovali pri gašenju požarov. Skupni nalet
za potrebe sodelovanja v ZRP je znašal 840 ur.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Specifični cilji
C2037 - Preventivno delovanje, vzdrževanje pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov, dvig
ozaveščenosti prebivalcev, usposab. in izobražev. sil za ZRP
Prispeva k splošnemu cilju: C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri
odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah
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Opis specifičnega cilja
S preventivnim delovanjem preprečiti, zmanjšati ali odstraniti varnostno tveganje ter da z uveljavitvijo preventivnih ukrepov zmanjšati in
preprečiti število nesreč ter razvoj posledic.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z izvajanjem preventivne dejavnosti, pripravo, usmerjanjem in usklajevanjem ukrepov za preprečevanje oz. zmanjševanje posledic nesreč, iz
pristojnosti MO, vključno z izvajanjem nalog varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, upravljanjem področja mednarodnega
sodelovanja na področju VNDN vključno z nudenjem in sprejemanjem pomoči v mednarodnem okolju ter razvojem in upravljanjem sistema
izobraževanja in usposabljanja za potrebe sistema VNDN smo povečali odpornost posameznikov in družbe na nesreče. Zagotavljali smo visoko
pripravljenost in odzivnost sil ZRP za hitro, učinkovito, strokovno in varno ukrepanje v primeru nesreč kot tudi za izvajanje zaščitnih ukrepov in
nalog ob nesrečah. Preko medijev smo aktivno izvajali naloge ozaveščanja prebivalcev na lokalni, regijski in državni ravni. Prav tovrstno
ozaveščanje prebivalstva na vseh ravneh najbolj prispeva k doseganju cilja izboljševanju odpornosti sistema in nacije na posledice naravnih in
drugih nesreč ter s tem zmanjševanju deleža BDP za potrebe odpravljanja posledic nesreč ter poznejše sanacije. Z izvajanjem različnih obstoječih
in novih oblik usposabljanj pripadnikov sil ZRP smo zagotavljali interoperabilnosti sil s primerljivimi sestavi v mednarodnem okolju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
S preventivnim delovanjem, aktivnim ozaveščanjem ter izvajanjem različnih oblik usposabljanj smo zagotavljali visoko pripravljenost in
odzivnost sil ZRP za hitro, učinkovito, strokovno in varno ukrepanje v primeru nesreč, izboljševali odpornost posameznikov, sistema ZIR in
družbe na nesreče in njihove posledice.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10059 Delež izvedenih dogodkov/aktivnosti glede na načrt s katerimi je bila povečana
osveščenost prebivalstva za izvajanje preventivnih ukrepov ter osebne i

%

I10060 Delež rešenih vlog na področju urejanja prostora, varstva pred požarom ter varstva
pred utopitvami

%

IZH. IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
2008 90,00
2008 90,00

2018 90,00

90,00

2019 90,00

90,00

2018 90,00

90,00

2019 90,00

90,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10059 Delež izvedenih dogodkov/aktivnosti glede na načrt
s katerimi je bila povečana osveščenost prebivalstva za izvajanje preventivnih ukrepov ter osebne i"
Izvedene so bile načrtovane aktivnosti za mesec požarne varnosti, vključno s tiskovno konferenco (izdelava in tisk plakata, zgibanke objava TV
spota, članki za publikacije, novinarje, sodelovanje na posvetih za strokovno javnost). Izdelan nabor PN za 2020 in 2021. Pripravljena so bila
gradiva za objavo v publikacijah za reviji Zmajček in Ciciban, Mogenos, pokrita je ciljna skupine otrok v vseh starostnih skupinah. V teku so
aktivnosti za razpise iz kohezijskih sredstev (težave s postopki so znane).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10060 Delež rešenih vlog na področju urejanja prostora,
varstva pred požarom ter varstva pred utopitvami"
Izdan je bil Pravilnik o spremembi Pravilnika za varstvo pred utopitvami na kopališčih. Vloge na področju urejanja prostora za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom se tekoče obdelujejo in podajajo smernice. V letu 2019 je bilo prejetih vlog 418,
izdanih smernic 157, izdanih mnenj 259. V Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
večkratna usklajevanja in posredovanje urgenc na Pravno službo MORS v zvezi s pripravo osnutka Pravilnika o metodologiji za izdelavo ocene
ogroženosti za objekte, ki je objavljen na e-demokracija in v usklajevanju z najširšo strokovno javnostjo, izvedena dva sestanka delovne skupine
za spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred požarom, priprava stališč prejetih predlogov in mnenje za obravnavo znotraj delovne
skupine, aktivno usklajevanje Uredbe o skladiščenju trdih odpadkov z MOP (prispevek URSZR na področju varstva pred požarom z novimi
sistemskimi rešitvami), usklajevanje z MOp v zvezi z izvajanjem gradbenih predpisov v povezavi s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite. Aktivno spodbujanje MOP v zvezi z urejanjem nivoja požarne varnosti v povezavi organizacijskih (pristojnost MORS) in
gradbenih ukrepov (pristojnost MOP), v zvezi z zagotavljanjem potrebnih količin vode za gašenje, vse na področju normativne ureditve.
Sodelovanje s strokovno javnostjo in priprava odgovorov na vprašanja pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in druge
javnosti ter priprava odgovor na novinarska vprašanja. Izvedba strokovnih izpitov iz področja varstva pred požarom, izvedba izpitov za
reševalce iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih. Delna priprava izhodišč za dopolnitev Pravilnika o požarnem redu, vezanih na mnenje
IRSVNDN. Testiranje aplikacije za vodenje strokovnih izpitov iz VPP. Izdelano poročilo o izvajanju požarnega varovanja v 2018. Priprava in
predstavitev izhodišč za sprejem ključnih odločitev na področju požarnega varovanja, kot osnova za sistemske spremembe. Dopolnjevanje in
nadgradnja aplikacije v zvezi z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite.

C2044 - Izvajanje inšpekcijskega nadzora nad predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (IRSVNDN)
Prispeva k splošnemu cilju: C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri
odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah
Opis specifičnega cilja
Z inšpekcijskim nadzorom in posledično z izrekanjem ukrepov za odpravo pomanjkljivosti se zagotavlja zakonitost delovanja sistema VNDN.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
S preventivnim delovanjem izrekanja opozoril, odgovori na vprašanja pravnih in fizičnih oseb, obveščanja javnosti ipd. in predvsem kurativnim
delovanjem, ki se izvaja z izvajanjem inšpekcijskih nadzorov, izrekanjem predpisanih ukrepov in sankcij smo pripomogli k izboljšanju delovanja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je tudi redno poročanje organom, ki so odgovorni za
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pripravo predpisov na posameznem področju kot tudi za zagotavljanje predpisane ravni posameznih dejavnosti. To pomeni, da organi dobijo
povratno informacijo o ustreznosti predpisov in celovit vpogled v stanje na posameznem področju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z izvedbo načrtovanih inšpekcijskih nadzorov in doslednim izvajanjem nalog prekrškovnega organa smo prispevali k zagotavljanju optimalnega
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I003392 Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in Poslovni plan IRSVNDN, Letno
prekrškovnih nalog
poročilo IRSVNDN

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

ME

Število 2009

5.553,00

2012 5.600,00

5.190,00

2013 5.500,00

6.356,00

2014 5.300,00

6.577,00

2015 5.100,00

9.175,00

2016 5.300,00

11.239,00

2017 6.100,00

8.532,00

2018 6.100,00

8.322,00

2019 6.100,00

9.255,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003392 Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in
prekrškovnih nalog"
V letu 2019 smo od načrtovanih 6100 opravili 9255 inšpekcijskih nadzorov in prekrškovnih nalog, kar pomeni 51,7% več od zastavljene ciljne
vrednosti. Od tega je bilo opravljenih 4631 inšpekcijskih nadzorov, na podlagi Zakona o prekrških pa je bilo opravljenih 4624 nalog in pri tem
izdanih 22 plačilnih nalogov, uvedenih 12 postopkov izdaje odločbe o prekršku in izrečenih 4590 opozoril o prekrških. Glede na prejšnje leto se je
število opravljenih inšpekcijskih nadzorov povečalo za 6,4%, povečalo se je tudi število opravljenih nalog na podlagi Zakona o prekrških in sicer
za 16,5%.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003392

Kazalnik izkazuje število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekrškovnih nalog.

C7526 - Pripravljenost in odzivanje ob nesrečah, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter
ocenjevanje škode
Prispeva k splošnemu cilju: C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri
odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z zagotavljanjem visoke razpoložljivosti in operativnega delovanja sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter njegovega razvoja,
zagotavljanjem visoke pripravljenosti sil ZRP za odzivanje ob nesrečah ter ocenjevanje škode, zagotavljanju skladnega in enakomernega razvoja
in opremljanja gasilskih enot je Uprava RS za zaščito in reševanje sledila izvajanju cilja visoke stopnje razpoložljivosti sil ZRP in hitro odzivanje v
primeru nesreč. Preko izvajanja upravnih nalog na področju ZIR, načrtovanja in realizacije nabav, sofinanciranja sil ZRP ter preko aktivnega
upravljanja sistema VNDN smo zagotavljali visoko razpoložljivost ter odzivnosti sil ZRP ob nesrečah in z aktivno vlogo nosilcev posameznih
podsistemov VNDN zagotavljali hiter, koordiniran in učinkovit odziv ob nesrečah. V okviru tega smo tudi organizirali in vodili aktivnosti
ocenjevanja škode.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z doslednim izvajanjem načrtovanih nalog je URSZR izpolnjevala svoje poslanstvo ter pripomogla k zmanjševanju negativnih posledic nesreč
ter zagotavljanju visoke stopnje razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob nesrečah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10061 Delež realizacije programa popolnjevanja, organiziranja in opremljanja enot CZ
ter drugih sil ZRP

%

I10062 Dosežena ciljna vrednost načrtovanih MTS za preskrbo prebivalstva ob
naravnih in drugih nesrečah (DRMS)

%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2008

80,00

2008

80,00

2018 80,00

80,00

2019 85,00

85,00

2018 80,00

50,00

2019 85,00

85,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10061 Delež realizacije programa popolnjevanja,
organiziranja in opremljanja enot CZ ter drugih sil ZRP"
V letu 2019 je bila zagotovljena ustrezna pripravljenost za odziv na naravne in druge nesreče. V celoti je bilo izvedeno sofinanciranje dejavnosti
na področju zaščite, reševanja in pomoči v 7.805.414,62 EUR. Podpisanih in realiziranih je bilo 715 pogodb z upravičenci za sofinanciranje
zaščitne in reševalne opreme. Nakupi MTS in zaščitne ter reševalne opreme za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah za potrebe državnih
enot so bili realizirani v skladu z načrtom in možnostmi ki jim je botrovalo zaprtje proračuna v mesecu septembru. Opremljenost in popolnjenost
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sil za zaščito reševanje in pomoč je bila zagotovljena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10062 Dosežena ciljna vrednost načrtovanih MTS za
preskrbo prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah (DRMS)"
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16 - 22) - Uradni list RS, št.
75/2016, katero je sprejel Državni zbor na seji 22. novembra 2016 Predvideva: - začasno nastanitev in oskrbo za 10.000 prebivalcev, ki jih lahko
sočasno prizadene hujša naravna ali druga nesreča (npr. potres 8° na območju Ljubljane in sosednjih občin - 264.000 občanov, oziroma jedrska
nesreča v NEK – cca 70.000 občanov); - postopno povečevanje rezerve plavajočih vodnih pregrad in drugih sredstev za ukrepanje ob nenadnih
velikih onesnaženjih površinskih voda v povodjih oziroma za omejevanje njihovega onesnaženja; - nabavo opreme za radiološko, kemijsko in
biološko zaščito za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč iz državne pristojnosti na območju Posavja v primeru nesreče v Nuklearni
elektrarni Krško; - nabavo sredstev in opreme za istočasno obvladovanje 20 izbruhov katerekoli od posebno nevarnih bolezni živali v manjšem
obsegu, ki se lahko pojavijo sočasno na različnih območjih države. Sredstva in oprema so namenjena zlasti postavitvi razkuževalnih barier ter
izvajanju čiščenja in razkuževanja na določenih točkah območja določenega okoli izbruha bolezni; - nabavo sredstev in opreme za povečanje
rezerv potrošnih sredstev za primer visokih voda in poplav (vreče za protipoplavne nasipe, črpalke in drugo) oblikovanje rezerve opreme za
reševanje iz vode in na vodi, če te opreme ne bo mogoče zagotoviti znotraj programov požarnega sklada (nakup čolnov, rešilnih jopičev,
škornjev in druge opreme za reševanje iz vode in na vodi); - nabavo opreme za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, da bodo zmogljivosti v
rezervah dosegale vzpostavitev začasne oskrbe za najmanj 10.000 oseb; - oblikovanje posebne rezerve sanitetne opreme in sredstev za primer
nesreč z velikim številom poškodovanih in obolelih pri določenih gasilskih enotah, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja širšega pomena; nabavo agregatov in drugi pogonskih sklopov za pomoč ob vremenskih ujmah kmetijam, individualnim stanovanjskim objektom in za druge
potrebe ter nakup potrošnih sredstev za začasno pokrivanje objektov, dekontaminacijo, gašenje in podobno. Glede na zgoraj navedena
izhodišča in glede na Program oblikovanja DRMS za ZRP v obdobju 2018 – 2022 (846-95/2018-4 – DGZR, z dne 3.7.2018), se je v letu 2019
pospešeno zasledovalo realizacijo s področja : - zagotovitve RKB zaščitnih sredstev za prebivalstvo - sredstva za začasno nastanitev in oskrbo
ogroženega in prizadetega prebivalstva (bivalni kontejnerji, bivalne prikolice, šotori, postelje, odeje, rezervoarji za vodo, elektro agregati, itd.)

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10061

Kazalnik izkazuje stopnjo realizacije programa popolnjevanja, organiziranja in opremljanja enot CZ ter drugih sil ZRP.

I10062

Kazalnik izkazuje stopnjo izpolnjevanja načrta MTS za preskrbo prebivalstva ob nesrečah (DRMS).

C7529 - Zagotavljanje podpornih funkcij zmogljivostim in silam ZRP, upravljanje in razvoj KIS ZIR ter
zagotavljanje visoke razpoložljivosti IT storitev ter ra
Prispeva k splošnemu cilju: C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri
odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah
Opis specifičnega cilja
Zagotoviti učinkovito in usklajeno vodenje podpornih funkcij sistemu in silam ZRP s poudarkom na zagotavljanju vsakodnevnega operativnega
delovanja kot tudi v primeru odzivanja na nesreče. Celovito izvajanje podpore sistemu VNDN preko razvoja in upravljanja KIS ZIR, logistične
podpore ter upravljanja kadrovske in finančne funkcije.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Uprava RS za zaščito in reševanje je z zagotavljanjem kadrovske, finančne in pravne funkcije, z zagotavljanjem visoke stopnje razpoložljivosti
KIS ZIR in logistične podpore sistemu VNDN ter preko razvojnih projektov zagotavljala izvajanje podpornih dejavnosti ter razvoj zmogljivosti
sistema VNDN.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zagotavljanjem kadrovske, finančne in pravne funkcije ter z visoko razpoložljivostjo informacijske, komunikacijske in logistične podpore smo
zagotavljali podporo delovanju sistemu VNDN. Z izvajanjem razvojnih projektov smo izboljševali in nadgrajevali obstoječe zmogljivosti ter
uvajamo nove zmogljivosti kot to terjajo nova tveganja in ogrožanja. Z zagotavljanjem podpornih funkcij zmogljivostim in silam ZRP,
upravljanjem in razvojem sistema VNDN izpolnjujemo doseganje cilja zmanjševanja posledic nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil
ZRP pri odzivanju ob nesrečah.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10065 Stopnja realizacije normativnega programa vlade

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2008

95,00

2018

95,00

95,00

2019

95,00

95,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10065 Stopnja realizacije normativnega programa vlade"
V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika za varstvo pred utopitvami na kopališčih in Pravilnik o nadzoru vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite.

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

Rezultati
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C2066 - Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske
tehnike
Prispeva k specifičnemu cilju: C2037 - Preventivno delovanje, vzdrževanje pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov, dvig ozaveščenosti
prebivalcev, usposab. in izobražev. sil za ZRP
Opis rezultata
Nadaljevati z uveljavljenim konceptom enakomernega razvoja in opremljanja gasilskih enot. Zagotavljati opremljenost in odzivnost v skladu s
predpisi.
Obrazložitev doseganja rezultata
Z razdeljevanjem sredstev požarne takse Uprava RS za zaščito in reševanje zagotavlja sredstva za posodabljanje gasilske zaščitno reševalne
opreme in vozil, vzdrževanje opreme za potrebe gasilstva ter sofinanciranje usposabljanj na področju požarne varnosti in s tem zvišuje
operativna sposobnost gasilskih enot ter izboljšanje požarne varnosti na lokalni ravni ter s tem prispeva k zagotavljanju pripravljenosti in
odzivanja ob nesrečah, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč tako visoko stopnjo odzivnosti in razpoložljivosti sistema VNDN.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Uprava RS za zaščito in reševanje s sofinanciranjem požarne varnosti v lokalnih skupnostih s sredstvi požarnega sklada, ki se skladno z
Zakonom o varstvu pred požarom in sklepi Vlade RS razdelijo lokalnih skupnostim v višini 70 % prihodkov vplačane požarne takse zagotavlja
razvoj in izboljševanje pripravljenosti in razpoložljivosti požarne varnosti v lokalnih okoljih. Skrb za enakomeren razvoj gasilstva in vlaganje v
opremo gasilskih enot, načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike in s tem izboljšanje požarne varnosti neposredno vpliva na
vzdrževanje pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov v lokalni skupnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003407 Stopnja izboljšanja pripravljenosti in opremljenosti gasilskih
enot v lokalnih skupnostih

VIR

ME

IZH.
IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
LETO VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

Letno poročilo o
delu URSZR

%

2009

100,00

2012 0,02

0,02

2013 0,02

0,01

2014 0,02

0,02

2015 0,02

0,02

2016 0,02

0,02

2017 0,02

0,02

2018 0,02

2,00

2019 0,02

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003407 Stopnja izboljšanja pripravljenosti in
opremljenosti gasilskih enot v lokalnih skupnostih"
Sredstva požarnega sklada vložena v enakomerni razvoj in opremljanje gasilskih enot so predstavljena in obrazložena v poglavju 1912-11-S016.
Za namen sofinanciranja GZRO so bila gasilskim enotam dodeljena vsa predvidena sredstva v višini 1.700.000 EUR. Od tega je bilo 589.657 EUR
namenjenih za opremo in 1.110.342 EUR za vozila. Pri opremi je bilo gasilskim enotam sofinanciranih 17,48% nabavne vrednosti, enotam iz manj
razvitih občin 24,23% nabavne vrednosti. Pri vozilih je bil ta delež 15,52%, pri enotah manj razvitih občin pa 19,58% . Sredstva so bila razdeljena
med 980 gasilskih enot in 3 gasilske zveze.

C7524 - Izboljšanje sposobnosti zagotavljanja pripravljenosti, odzivanja ob nesrečah in ocenjevanje škode
Prispeva k specifičnemu cilju: C2037 - Preventivno delovanje, vzdrževanje pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov, dvig ozaveščenosti
prebivalcev, usposab. in izobražev. sil za ZRP
Opis rezultata
Z načrtovanjem, opremljanjem in usposabljanjem zagotavljati visoko odzivnost in razpoložljivost sil ZRP in na podlagi analiz ukrepanja po
nesrečah izboljšati odzivnost. Pripraviti koncept razvoja sistema ocenjevanja škode in v skladu s konceptom nadgraditi obstoječ sistem
ocenjevanja škode ter zagotavljati odzivnost sistema ocenjevanja škode.
Obrazložitev doseganja rezultata
Uprava RS za zaščito in reševanje je z načrtovanjem upoštevajoč zaključke analiz ukrepanja po nesrečah, opremljanjem in usposabljanjem
zagotavljala visoko odzivnost in stopnjo razpoložljivosti sil ZRP ter izboljševala njihovo odzivnost. Pristopili smo k pripravi koncept razvoja
sistema ocenjevanja škode, ki bo služil kot podlaga za nadgraditev obstoječega sistema ocenjevanja škode ter zagotovil večjo odzivnost sistema
ocenjevanja škode.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zagotavljanjem visoke razpoložljivosti in pripravljenosti sil ZRP za odzivanje ob nesrečah ter ocenjevanje škode Uprava RS za zaščito in
reševanje sledi izvajanju cilja zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti sistema VNDN in hitro odzivanje v primeru nesreč, sposobnosti
hitrega in učinkovitega odzivanja nanje, ocenjevanja škode ter odpravljanje posledic.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

VIR ME

I10043 Stopnja realizacije programa oblikovanja državnih rezerv MTS
(BRMS)

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2008

95,00

2018 95,00

70,00

2019 95,00

80,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10043 Stopnja realizacije programa oblikovanja državnih
rezerv MTS (BRMS)"
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16 - 22) - Uradni list RS, št.
75/2016, katero je sprejel Državni zbor na seji 22. novembra 2016 Predvideva: - začasno nastanitev in oskrbo za 10.000 prebivalcev, ki jih lahko
sočasno prizadene hujša naravna ali druga nesreča (npr. potres 8° na območju Ljubljane in sosednjih občin - 264.000 občanov, oziroma jedrska
nesreča v NEK – cca 70.000 občanov); - postopno povečevanje rezerve plavajočih vodnih pregrad in drugih sredstev za ukrepanje ob nenadnih
velikih onesnaženjih površinskih voda v povodjih oziroma za omejevanje njihovega onesnaženja; - nabavo opreme za radiološko, kemijsko in
biološko zaščito za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč iz državne pristojnosti na območju Posavja v primeru nesreče v Nuklearni
elektrarni Krško; - nabavo sredstev in opreme za istočasno obvladovanje 20 izbruhov katerekoli od posebno nevarnih bolezni živali v manjšem
obsegu, ki se lahko pojavijo sočasno na različnih območjih države. Sredstva in oprema so namenjena zlasti postavitvi razkuževalnih barier ter
izvajanju čiščenja in razkuževanja na določenih točkah območja določenega okoli izbruha bolezni; - nabavo sredstev in opreme za povečanje
rezerv potrošnih sredstev za primer visokih voda in poplav (vreče za protipoplavne nasipe, črpalke in drugo) oblikovanje rezerve opreme za
reševanje iz vode in na vodi, če te opreme ne bo mogoče zagotoviti znotraj programov požarnega sklada (nakup čolnov, rešilnih jopičev,
škornjev in druge opreme za reševanje iz vode in na vodi); - nabavo opreme za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, da bodo zmogljivosti v
rezervah dosegale vzpostavitev začasne oskrbe za najmanj 10.000 oseb; - oblikovanje posebne rezerve sanitetne opreme in sredstev za primer
nesreč z velikim številom poškodovanih in obolelih pri določenih gasilskih enotah, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja širšega pomena; nabavo agregatov in drugi pogonskih sklopov za pomoč ob vremenskih ujmah kmetijam, individualnim stanovanjskim objektom in za druge
potrebe ter nakup potrošnih sredstev za začasno pokrivanje objektov, dekontaminacijo, gašenje in podobno. Glede na zgoraj navedena
izhodišča in glede na Program oblikovanja DRMS za ZRP v obdobju 2018 – 2022 (846-95/2018-4 – DGZR, z dne 3.7.2018), se je v letu 2019
pospešeno zasledovalo realizacijo s področja : - zagotovitve RKB zaščitnih sredstev za prebivalstvo - sredstva za začasno nastanitev in oskrbo
ogroženega in prizadetega prebivalstva (bivalni kontejnerji, bivalne prikolice, šotori, postelje, odeje, rezervoarji za vodo, elektro agregati, itd.)

C7541 - Zagotavljanje visoke razpoložljivosti KIS ZIR in razvoj
Prispeva k specifičnemu cilju: C7529 - Zagotavljanje podpornih funkcij zmogljivostim in silam ZRP, upravljanje in razvoj KIS ZIR ter zagotavljanje
visoke razpoložljivosti IT storitev ter ra
Opis rezultata
Zagotavljanje delovanja in visoke razpoložljivosti KIS ZIR ter implementirati ukrepe in rešitve za zagotovitev njegove robustnosti, odpornost na
kibernetske grožnje ter povezljivosti.
Obrazložitev doseganja rezultata
Uprava RS za zaščito in reševanje je z zagotavljanjem razvoja in visoke razpoložljivosti KIS ZIR ter načrtovanjem in implementacijo ukrepov in
rešitev za zagotavljanje njegove robustnosti, odpornosti na kibernetske grožnje ter povezljivosti, zagotavljamo temeljni pogoj za razvoj in
delovanje sistema VNDN v vseh razmerah ter tako neposredno prispevamo k njegovi visoki stopnji razpoložljivosti in odzivnosti in posredno k
zmanjševanju posledic nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti in odzivnosti sil ZRP v primeru nesreč.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Uprava RS za zaščito in reševanje je z zagotavljanjem razvoja in visoke stopnje razpoložljivosti KIS ZIR zagotavljala izvajanje podpornih
dejavnosti in razvoj zmogljivosti sistema VNDN. KIS ZIR kot osrednje hrbtenično omrežje zagotavlja delovanje vseh podsistemov VNDN ter
zagotavlja varno in zanesljivo komunikacijo ter uporabo informacijsko podprtih storitev tako pri upravljanju sistema kot tudi podporo vodenju in
odločanju v primeru naravnih in drugih nesreč. Z zagotavljanjem visoke razpoložljivosti KIS ZIR zagotavljamo temeljni pogoj za razvoj in
delovanje sistema VNDN v vseh razmerah ter tako neposredno prispevamo k njegovi visoki stopnji razpoložljivosti in odzivnosti in posredno k
zmanjševanju posledic nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti in odzivnosti sil ZRP v primeru nesreč.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I10146 Število uvedenih novih SIP telefonskih central

št. 2018

1,00

2018

1,00

0,00

2019

2,00

1,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10146 Število uvedenih novih SIP telefonskih central"
V letu 2018 nakup testne SIP telefonske centrale ni bil realiziran. Centralo smo kupili in montirali v letu 2019. V teku je testiranje skladnosti
dobavljene SIP telefonske centrale z zahtevani RFC standardi.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I10146

Kazalnik izkazuje število uvedenih storitev.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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Rezultati
C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in
posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i
Prispeva k specifičnemu cilju: C2037 - Preventivno delovanje, vzdrževanje pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov, dvig ozaveščenosti
prebivalcev, usposab. in izobražev. sil za ZRP
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
URSZR izvaja iz svoje pristojnosti preventivne aktivnosti z namenom preprečiti oziroma zmanjšati posledice nesreč, izboljšati pripravljenost in
odziv na naravne in druge nesreče. Poudarek temelji na spremljanju in normativnem, sistemskem razvoju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in varstvom pred utopitvami ter urejanjem prostora za potrebe zaščite in reševanja in varstva pred
požarom.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Izdelava koordiniranja na področju izdelave ocen tveganj, ocen zmožnosti obvladovanja tveganja, izdelava novih in ažuriranje obstoječih ocen
ogroženosti, izdelava novih in ažuriranje obstoječih državnih načrtov zaščite in reševanja, priprava aktivnosti za prenos sistemskih rešitev na
izvedbeni nivo, priprava strokovnih izhodišč in poseben poudarek na sistemskem, normativnem delu za ureditev področja, izboljšanje
preventivnih ukrepov ter ukrepov osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ob naravnih ali drugih nesrečah preko različnih oblik in pristopov
usposabljanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003398 Število posodobljenih ocen ogroženosti in
načrtov ZiR

IZH.
LETO

VIR

ME

Letno poročilo o delu
URSZR

Število 2009

IZH.
VREDNOST

LETO

9,00

2012 2,00

2,00

2013 1,00

7,00

2014 1,00

5,00

2015 1,00

8,00

2016 1,00

5,00

2017 1,00

1,00

2018 2,00

5,00

2019 2,00

2,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003398 Število posodobljenih ocen ogroženosti in načrtov
ZiR"
Vlada Republike Slovenije je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Potekale so aktivnosti ob projektu Nek na področju
načrtovanja časov evakuacije za primer jedrske nesreče v NEK (ETE). Izdelan je bil osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in
radiološki nesreči in usklajevan z NOE URSZR. Manjkajo še vsebine, vezane na Strategijo o ukrepanja RS ob jedrski ali radiološki nesreči
(nosilec URSJV), ki še ni usklajena z URSZR. V zaključni fazi, v usklajevanju je osnutek Ocene ogroženosti zaradi nevarnih snovi. Spremenjena in
ažurirana je bila priloga 1 k Protokolu izklapljanja in vklapljanja daljnovodov. Potekalo je usklajevanje regijskih načrtov z Državnim načrtom
zaščite in reševanja ob požarih v naravnem okolju in usklajevanje drugih regijskih načrtov. Pripravljen in usklajen z Ministrstvom za zdravje je
Načrt zagotavljanja stalne prisotnosti ekipe NMP, manjka še podpis pogodb, izvedenih je bilo več nalog na temo zaščitnega ukrepa zaščita
kulturne dediščine, izvedenih je bilo več aktivnosti, tudi opozoril za NOE URSZR v zvezi z izvajanjem nalog NOE URSZR iz akcijskega načrta po
mednarodni misiji EPREV, izvedenih je bilo več sestankov z URSJV na temo jedrske nesreče. Ažurirane so bile skupne priloge k državnim načrtom
zaščite in reševanja. V teku je prenova ocene ogroženosti za posebno nevarne bolezni pri ljudeh. Za razpravo so pripravljena izhodišča za
odločitev pred spremembo Državnega načrta zaščite in reševanja za terorizem. Pripravljen je osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja za
žled. Izvedene so bile priprave in vaja »Vaja nesreča v NEK 2019«. Izdelan je bil osnutek dokumenta Evidentiranje ocenjenih in potencialnih
tveganj (delovni naslov), ki združuje sistemski pregled vseh tveganj v Republiki Sloveniji. Pripravljen je bil osnutek Poslovnika medresorske
komisije za spremljanje izvajanja Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. Izdelan je bil osnutek odziva v primeru
nesreče z nevarnimi snovmi (delovni naslov).

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003398

Kazalnik izkazuje število izdelanih / posodobljenih ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja.

C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti
mladih, s temami s področja ZiR
Prispeva k specifičnemu cilju: C2037 - Preventivno delovanje, vzdrževanje pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov, dvig ozaveščenosti
prebivalcev, usposab. in izobražev. sil za ZRP
Opis rezultata
Opis cilja
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Obrazložitev doseganja rezultata
S permanentnim razvojem in upravljanjem sistema izobraževanja in usposabljanja za potrebe sistema VNDN zagotavljamo učinkovito
ugotavljanje potreb po usposabljanju pripadnikov različnih sil ZRP, vzpodbujamo uporabo sodobnih metod usposabljanja in jih prilagajamo
trenutnim potrebam ter specifikam. S tem na eni strani nudimo potrebno usposobljenost pripadnikom in silam ZRP za strokovno odzivanje na
nesreče ter v povezavi z vključenostjo v mednarodno okolje povečujemo prepoznavnost našega izobraževalnega centra in nacionalnega sistema
VNDN doma in v mednarodnem okolju. Posredno preko številnih oblik izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zagotavljamo usklajenost
načrtovanja zaščitnih ukrepov in nalog za preprečevanje in zmanjševanje posledic nesreč.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z zagotavljanjem razvoja in upravljanjem lastnega sistema izobraževanja in usposabljanja na področju VNDN vzdržujemo pripravljenost in
usklajeno izvajanje zaščitnih ukrepov, dvigujemo ozaveščenost prebivalcev ter usposobljenost in izurjenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje
in pomoč (ZRP).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003403 Število posodobljenih programov

I003405 % izvedenih načrtovanih usposabljanj in EU
programov

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2009

%

2009

IZH.
VREDNOST

LETO

5,00

2012 9,00

6,00

2013 10,00

4,00

2014 10,00

15,00

100,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2015 10,00

9,00

2016 10,00

15,00

2017 10,00

3,00

2018 10,00

7,00

2019 10,00

6,00

2012 50,00

80,00

2013 100,00

80,00

2014 100,00

80,00

2015 100,00

90,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 95,00

100,00

2019 95,00

95,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003403 Število posodobljenih programov"
Dokončno potrjeni in s strani ministra podpisani so bili štirje programi (nova Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov enot za
prečrpavanje vode in Program dopolnilnega usposabljanja poklicnih gasilcev, ki vodijo operativno delo v poklicni gasilski enoti ter prenovljena
Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo
zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi, program E in Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje v daljših
avtocestnih in cestnih predorih). V postopku izdelave sta nova Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov in članov enot za prvo pomoč
za bolničarja prve pomoči in Program usposabljanja za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil
civilne zaščite. V postopku prenove je šest programov (Program temeljnega usposabljanja pripadnikov in članov enot za prvo pomoč za
bolničarja prve pomoči, Program temeljnega usposabljanja poveljnikov CZ in njihovih namestnikov ter članov štabov CZ v gospodarskih
družbah, zavodih in drugih organizacijah, Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov reševalnih in drugih služb ter enot za ukrepanje ob
jedrski ali radiološki nesreči, Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi, Temeljni
program usposabljanja za ravnanje ob stresu in Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za operativno uporabo gasilskih vozil za gašenje
in reševanje z višin). Tekoče je bilo izvajano preverjanje programov in ažuriranje evidence programov usposabljanja. Uspešno je bilo zvedeno je
bilo usposabljanje za poklic gasilec. Usposabljanje je uspešno zaključilo 57 od 58 kandidatov. Povprečna ocena usposabljanja je bila 4,1 na
petstopenjski lestvici. Izvedena so bila vsa planirana specialistična usposabljanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Gasilska šola je nudila tudi
potrebno logistično podporo usposabljanjem, ki jih načrtuje Gasilska zveza Slovenije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003405 % izvedenih načrtovanih usposabljanj in EU
programov"
V ICZR so bila v letu 2019 izvedena vsa načrtovana usposabljanja, za katera je bilo prijavljenih zadostno število kandidatov. 891 oblik
usposabljanj in drugih aktivnosti se je v ICZR in enotah udeležilo 27.717 udeležencev. Nekaj usposabljanj je bilo prestavljenih, njihovo izvedbo
načrtujemo v letu 2020. Izvedeni so bili tudi vsi načrtovani EU programi.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003403

Kazalnik prikazuje število posodobljenih programov IUI na področju VNDN.

I003405

Kazalnik prikazuje % izvedenih načrtovanih usposabljanj in EU programov.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge
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Rezultati
C2073 - Realizacija načrtovanih inšpekcijskih nadzorov in izvedba prekrškovnih nalog
Prispeva k specifičnemu cilju: C2044 - Izvajanje inšpekcijskega nadzora nad predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(IRSVNDN)
Opis rezultata
Opis cilja
Obrazložitev doseganja rezultata
Na področju varstva pred požarom so bili inšpekcijski nadzori opravljeni v objektih, kjer se zbira večje število ljudi, objektih, v katerih se opravlja
dejavnost, ki lahko ogrozi delavce oziroma okoliške prebivalce. Izvajali so se tudi nadzori med gradnjo objektov ter nadzori na podlagi prijav.
Inšpektorji so sodelovali v skupnih akcijah različnih inšpekcijskih organov na ravni regijskih koordinacij in na ravni Inšpekcijskega sveta.
Opravljene so bili tudi določene inšpekcijske naloge s področja Zakona o dimnikarski dejavnosti. Sodelovali so tudi pri gasilskih intervencijah
ter ugotavljanju vzrokov požarov. Pri gasilskih enotah se je nadziralo izpolnjevanje zdravniških pregledov ter predpisane osebne varovalne
opreme. Na področju varstva pred utopitvami so bili opravljeni inšpekcijski nadzori na kopališčih, pri izposojevalcih opreme ter pri organizatorjih
vodnih dejavnosti, pri čemer je bila posebno pozornost Na področju zaščite in reševanja so bili opravljeni nadzori gospodarskih družb, ki
predstavljajo večji vir tveganja za okolje, nadzori v občinah, na ministrstvih in v osnovnih šolah. Načrtovane redne inšpekcijske nadzore je
IRSVNDN opravil na vseh področjih, ki jih nadzira, v skladu s programom dela. V okviru nadzorov v obratih, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje,
je bilo v letu 2019 pregledanih 232 zavezancev.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Inšpektorji IRSVNDN so z inšpekcijskimi nadzori preverjali spoštovanje predpisov, njihovo implementacijo v praksi, s povratnimi informacijami
pripravljavcem predpisov, pa prispevali k njihovi izboljšavi in nadgradnji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003414 % rešenih inšpekcijskih in prekrškovnih zadev

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2009

100,00

2012

100,00

98,19

2013

100,00

92,10

2014

100,00

99,20

2015

100,00

90,00

2016

100,00

99,20

2017

100,00

99,50

2018

100,00

99,60

2019

100,00

99,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003414 % rešenih inšpekcijskih in prekrškovnih zadev"
V IRSVNDN smo rešili veliko večino inšpekcijskih in prekrškovnih zadev. Nekaj se jih je preneslo v naslednje leto, ker so bile začete decembra
2019, nekatere prekrškovne zadeve, pa zaradi ugotavljanja dejstev še potekajo.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003414

Kazalnik prikazuje odstotek rešenih inšpekcijskih in prekrškovnih zadev.
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