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1. Transportno letalo

2. Nadgradnja helikopterjev Bell 412

3. Nadgradnje helikopterjev AS532AL Cougar

4. Novi srednje težki helikopterji

5. Srednje kolesno oklepno vozilo - SKOV 8x8 

6. Taktična tovorna vozila

7. Premestljivi komunikacijsko-informacijski sistemi 

in kopenski senzorji

8. Strelivo, minsko-eksplozivna sredstva in 

protioklepne rakete - dokupi



• Transportno letalo 

• po podpisanem Izvedbenem sporazumu so se aktivnosti nadaljevale predvsem z 

usklajevanjem programov in načrtov usposabljanje za pripadnike SV ki bodo 

upravljali transportno letalo

• potekale so aktivnosti v povezavi z certificiranjem letala

• usklajevanje tehničnih podrobnosti in povezljivosti letala (radio, naprave za nočno 

letenje, bodoče nadgradnje  v sodelovanju z oboroženimi silami republike Italije, …

• pričakovana dobava pomlad 2023



Nadgradnja helikopterjev Bell 412

• Cilj investicije je nadgradnja helikopterjev za nadaljnjih 20 let oz 5000 ur letenja in 

s tem povečati razpoložljivost helikopterjev za izvajane nalog

• Trenutno je v teku poteka razpis za nadgradnjo

• Vsebina nadgradnje:
– Avionika (usmerjevalnik leta, elektronski sistem prikazovanja podatkov o delovanju motorja, 

digitalna mapa, digitalni višinomer

– Komunikacija (radijske postaje, vključno z TETRA postajo, notranji radio)

– Navigacija (globalni satelitski navigacijski sistem, vremenski radar, sistem za odkrivanje in lociranje 

signala v sili)

– Novo ožičenje v helikopterju

• Z nadgradnjo bodo helikopterji ustrezali zahtevam za letenje v zračnem prostoru 

EU. Opravljali bodo lahko vse naloge MEDAVAC (angleško Medical Evacuation) in 

podpore sistemu zaščite in reševanja ter prevozov (GRS, HNMP - helikopterska 

nujna medicinska pomoč)



Nadgradnja helikopterjev AS532AL Cougar

• Osnovni cilj je zagotoviti dolgoročno operativnost helikopterjev vsaj do leta 2035 in 

povečanje razpoložljivosti helikopterjev za izvajanje nalog ter zaloga rezervnih delov

• Dokumentacija je pripravljan potekajo še zadnja usklajevanja pred izvedbo razpisa

• Obseg nadgradnje:

• Avionika (sistem za nadzorovanje helikopterja 

• Komunikacija (nove radijske naprave)

• Navigacija (digitalni zemljevidi, inercialna navigacija, sistem preprečevanja trkov

• Zaloga rezervnih delov



SKOV 8x8

• Osnovni cilj je zagotoviti bojni potencial srednje bataljonske bojne skupine ki bo temeljil 

na oklepnih vozilih oboroženega z topom 30 mm kot že večkrat komunicirano gre za 

nakup 45 vozil Boxer preko organizacije OCCAR (francosko Organisation Conjointe de 

Coopération en matière d'Armement - Organizacija za skupno oborožitveno 

sodelovanje).

• Prednosti (enaka cena vozila in sestavnih delov za vse članice projekta, povezljivost, 

rezervni deli, usposabljanje, vzdrževanje)

• Nakup brez posrednikov

• Sodelovanje z MO Nemčije

• Pogajanja se zaključujejo

• Predviden podpis v marcu 2022



Taktična tovorna vozila 

podobno kot v drugih primerih nabav se bomo tudi tu skušali izogniti posrednikom in 

izvesti naročilo vlada vladi. Računamo da bo investicijska dokumentacija pripravljana 

do poletja 2022.

Predviden je nakup vozila na platformah 4x4, 6x6, 8x8.

Vozila bodo imela možnosti nadgradnje in sicer:
– Klasično tovorno vozilo

– Tovorna ploščad

– Vozilo z nakladalno roko

– Vozilo cisterna za vodo

– Vozilo cisterna za gorivo



Novi srednje težki helikopterji

• Predmet investicije je izgradnja zmogljivosti srednje težkega helikopterskega 

manevra s katerim se bodo lahko izvajale naloge, aktivnosti za potrebe ciljev, 

Special Operation Air Task Units - SOATU, reševanje izoliranega osebja ter 

izvajanje vertikalnega manevra.

• V Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 

2026 je predviden nakup 2 takšnih helikopterjev za polno zmogljivost pa bodo 

potrebni 4 takšni helikopterji dva sta predvidena po letu 2026.

• V pripravi je investicijski program, ki bo predvidoma dokončan do poletja 2022 v 

nadaljevanju leta pa bomo peljali postopke nakupa predvidoma preko NSPA, saj na 

takšen nakup omogoča ohranjanje osnovne platforme in povezljivosti 



Premestljivi KIS in Kopenski senzorji

• S projektom se bo premestljivim silam SV zagotovilo sodobne komunikacijsko 

informacijske sisteme, ki bodo omogočali avtonomijo na terenu, imeli bodo 

zmožnost neprekinjenega delovanja in hkrati omogočali visoko razpoložljivost ter 

povezljivost. Z sistemi bo okrepljena zmožnost kibernetske obrambe, hkrati pa 

bodo imeli sistemi tudi dvojno rabo in sicer pomoč v primeru naravnih in drugih 

nesreč


