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POVZETEK
Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2022–2026 (v nadaljnjem besedilu:
SOPR 2022-2026) določa cilje, vire in najpomembnejše usmeritve delovanja ter razvoja
obrambnega sistema in prednostna področja razvoja obrambnih zmogljivosti od leta
2022 do 2026. Pri postavljanju prednostnih nalog izhaja iz dolgoročnih ciljev in ravni
ambicij Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske
vojske do leta 2035 (v nadaljnjem besedilu: ReSDPROSV35) in pri tem upošteva Zakon
o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, sprejete
Cilje zmogljivosti Nata 2021 za Republiko Slovenijo (št. NR-1/2021-1012 (SVN) z dne
12. 10. 2021, v nadaljnjem besedilu: CZ21) in sodelovanje Republike Slovenije na
področju Stalnega strukturnega sodelovanja EU na obrambnem področju (v nadaljnjem
besedilu: Pesco).
SOPR 2022–2026 je izrazito razvojno naravnan. Opredeljuje ter konkretizira
najpomembnejše dejavnosti za vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših obrambnih
zmogljivosti. Načrtuje bistven napredek v razvoju in modernizaciji prednostnih
zmogljivosti ter preoblikovanje Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: SV) in
obrambnega sistema. S tem razlogom SOPR 2022–2026 oblikuje niz sistemskih
razvojnih ukrepov, načrtuje prenovo strateških in razvojno-usmerjevalnih dokumentov s
področja obrambe, oblikuje izhodišča za izboljšanje nacionalnih organizacijskostrukturnih in procesnih rešitev na obrambnem področju ter opredeli ključne zmogljivosti
in prioritetna področja razvoja in modernizacije.
Obrambna politika Republike Slovenije bo oblikovala, usmerjala in usklajevala razvoj
obrambnega sistema, opredeljevala razvoj zmogljivosti skladno s poslanstvom, cilji in
nalogami ter dejavnostmi v mednarodnem varnostnem okolju. Usmerjena bo v bistveno
izboljšanje obrambnih sposobnosti Republike Slovenije, s poudarkom na krepitvi
vojaških in civilnih obrambnih zmogljivosti. Obrambna politika Republike Slovenije bo
oblikovala pogoje, ki bodo omogočali spremembo normativnih aktov in zagotavljanje
potrebnih materialnih, kadrovskih ter finančnih virov za vzpostavitev celovite ter
učinkovite obrambne sposobnosti države. V srednjeročnem obdobju se bo uresničevanje
obrambnih interesov Republike Slovenije še naprej uveljavljalo z dvostranskim in
večstranskim sodelovanjem na obrambnem področju v okviru Organizacije združenih
narodov (OZN), Nata, EU, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (v nadaljnjem
besedilu: OVSE) ter v drugih regionalnih in multilateralnih okvirih oziroma z zavezniškimi,
partnerskimi in prijateljskimi državami. Obrambna politika Republike Slovenije bo,
prednostno v okviru strateških partnerstev, iskala priložnosti za sodelovanje tudi na
področju razvoja obrambnih zmogljivosti in operativnega delovanja.
Vzporedno s prilagoditvijo obsega, strukture in organiziranosti SV bo razvoj vojaških
zmogljivosti skladno z ravnjo ambicij v ReSDPROSV35 usmerjen v povečanje bojne
sposobnosti in pripravljenosti SV. Prioritete razvoja zmogljivosti so oblikovanje srednje
bataljonske bojne skupine z moduli ter zmogljivosti zračnega transporta. Modernizacija
vojaške oborožitve in opreme bo skupaj z nadaljevanjem procesa profesionalizacije
podpirala transformacijo SV v visoko profesionalno in učinkovito vojaško organizacijo,
sposobno odzivanja na celoten spekter groženj in izzivov. Nabava oborožitve in vojaške
opreme bo usmerjena v prioritete razvoja zmogljivosti. Finančno podlago za izvajanje
najpomembnejših projektov bo predstavljal tudi Zakon o zagotavljanju sredstev za
investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026.
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Zaradi intenziviranja sodelovanja z zavezniškimi in partnerskimi državami kot tudi zaradi
racionalnejše rabe obrambnih virov, bo pri nadaljnjem razvoju vojaških zmogljivosti
pozornost namenjena sodelovanju države v konceptu vodilnih držav ter uporabi
projektov, ki omogočajo združevanje in souporabo zmogljivosti v okviru EU in Evropske
obrambne agencije (v nadaljnjem besedilu: EDA) ali z regionalnim sodelovanjem. Tako
se bo razvijal tudi tisti del vojaških zmogljivosti, ki jih Republika Slovenija samostojno ne
bo mogla zagotoviti.
Z zagotavljanjem pogojev za delovanje celotnega obrambnega sistema in z izvajanjem
podpore SV in zavezniškim silam bo Republika Slovenija krepila odpornost države pred
različnimi vrstami groženj. V srednjeročnem obdobju bodo rešitve za učinkovito
opravljanje nalog civilne obrambe in delovanje obrambnega sistema oblikovane v
procesu prenavljanja strateških in razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področja
obrambe. Obrambno in krizno načrtovanje v državi bo prilagojeno spremembam
varnostnega okolja ter trendom in zahtevam Nata in EU. S krepitvijo civilne
pripravljenosti, poudarkom na neprekinjenem delovanju oblasti ter odpornem in
samozadostnem delovanju najpomembnejših funkcij in storitev države ter z izvajanjem
podpore SV in zavezniškim silam se bo krepila odpornost države in družbe pred
različnimi vrstami groženj in tveganj, vključno s hibridnimi. Na področju zoperstavljanja
hibridnim grožnjam bo do določitve osrednjega nacionalnega organa leta 2022
medresorsko koordinacijo in spremljanje hibridnih groženj še naprej izvajalo Ministrstvo
za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO) v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje
zadeve. Dejavnosti bodo potekale komplementarno z dejavnostmi v Natu in EU.
Zagotovljena bo visoka razpoložljivost in varnost komunikacijsko-informacijskega
sistema (v nadaljnjem besedilu: KIS) MO ter uvedle se bodo nove informacijske rešitve,
obstoječe se bodo funkcionalno nadgradile, tehnološko prenovile ter varnostno utrdile.
Nadgrajene bodo organizacijsko-strukturne in procesne rešitve ter dejavnosti za dvig
odpornosti pred kibernetskimi grožnjami. V miru bodo rešitve usmerjene v povezovanje
vseh deležnikov MO na področju načrtovanja, upravljanja, razvoja, organiziranja,
uvajanja in vzdrževanja KIS ter kibernetske obrambe MO.
SOPR 2022-2026 bo omogočil postopno izpolnjevanje zavez iz Walesa, ki se nanašajo
na rast obrambnih izdatkov na raven dveh odstotkov BDP, delež za investicije v obsegu
dvajset odstotkov obrambnih izdatkov, razvoj sprejetih ciljnih zmogljivosti in podporo
skupnih operacij. V okviru EU bo omogočil izpolnjevanje zavez Pesco, ki se nanašajo na
redno realno povečanje obrambnih proračunov, povečanje deleža za investicije do ravni
20% obrambnega proračuna, dolgoročno namenjanje sredstev za raziskave in razvoj v
obsegu do 2 % obrambnega proračuna, povečanja obsega sodelovanja v vojaških
misijah in operacijah EU in nadgradnje dvostranskega in večstranskega sodelovanja na
področju opremljanja in krepitve evropske obrambne industrije.
V uvodu SOPR 2022–2026 so navedene podlage za njegovo izdelavo in strateški
planski ter usmerjevalni dokumenti, ki predstavljajo izhodišča za načrtovanje razvoja
obrambnega sistema in obrambnih zmogljivosti v srednjeročnem obdobju.
Drugo poglavje je namenjeno opisu prednostnih področij razvoja in delovanja
obrambnega sistema Republike Slovenije, srednjeročnih razvojnih ciljev in ključnih
dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev.
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Tretje poglavje opredeljuje glavne smernice obrambne politike in načine njihovega
uresničevanja.
Četrto poglavje opisuje organiziranost, obseg in strukturo MO in posebej SV ter
srednjeročne načrte na tem področju.
Peto poglavje je namenjeno izhodiščem in usmeritvam za razvoj vojaških zmogljivosti
in njihovo modernizacijo ter za vzpostavitev ali prenovo infrastrukture. Nadalje
opredeljuje razvoj civilnih zmogljivosti in aktivnosti za krepitev odpornosti države in
družbe. Opredeljeni so tudi razvoj zmogljivosti komunikacijskega in informacijskega
sistema, sistemov za podporo poveljevanja in nadzora, zmogljivosti kibernetske
obrambe, obveščevalno-varnostne dejavnosti ter področja raziskav in razvoja.
Šesto poglavje opisuje kadrovske vire s posebnim poudarkom na ukrepih za
vzpostavitev in ohranjanje ustreznega obsega in strukture kadra tako v SV kot tudi v
upravnem delu MO, ki bodo bistveno prispevali k izboljšanju obrambne sposobnosti in
odpornosti države.
V sedmem poglavju so opredeljeni razpoložljivi finančni viri za uresničevanje
srednjeročnih ciljev.
Osmo poglavje je namenjeno opisu pomena strateškega komuniciranja in opredeljuje
predvidene aktivnosti na tem področju.
V sklepu so poudarjeni vloga SOPR 2022–2026 kot planskega dokumenta in tveganja,
ki so povezana z njegovim uresničevanjem.
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1. UVOD
Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2022–2026 (v nadaljnjem besedilu:
SOPR 2022-2026) je pripravljen na podlagi Resolucije o splošnem dolgoročnem
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 (Uradni list RS, št. 16/22,
v nadaljnjem besedilu: ReSDPROSV35). SOPR 2022–2026 upošteva cilje in usmeritve
iz Obrambne strategije Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, št. 800001/2012/4 z dne 7. 12. 2012), Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije (Vlada
Republike Slovenije, št. 38100-12/2015/5 z dne 25. 2. 2016), Političnih smernic Nata
2019 (št. PO (2019) 0077 (INV) z dne 8. 2. 2019), Ciljev zmogljivosti Nata 2021 za
Republiko Slovenijo (št. NR-1/2021-1012 (SVN) z dne 12. 10. 2021, v nadaljnjem
besedilu: CZ21) in sklepov Strateškega pregleda obrambe 2016 (Sklep Vlade Republike
Slovenije, št. 80400-1/2016/6 z dne 22. 12. 2016). SOPR 2022–2026 je planski
dokument, ki določa cilje, vire in najpomembnejše usmeritve delovanja ter razvoja
obrambnega sistema in prednostna področja razvoja obrambnih zmogljivosti od leta
2022 do 2026. Pri tem upošteva Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski
vojski v letih 2021 do2026 (Uradni list RS, št.175/20) in sprejete zaveze Republike
Slovenije do Nata ter EU. SOPR 2022–2026 je podlaga za proračunsko načrtovanje
Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: MO) in Slovenske vojske (v nadaljnjem
besedilu: SV). Z vključevanjem CZ21 za Republiko Slovenijo in izvedbenega načrta
stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe (v nadaljnjem
besedilu: Pesco) zagotavlja povezavo med nacionalnim obrambnim planiranjem in
obrambnim načrtovanjem v Natu in EU.
2. SREDNJEROČNI RAZVOJNI CILJI
Razvoj obrambnih zmogljivosti bo potekal v okviru realnih obrambnih virov, ki bodo na
voljo do leta 2026, in bo prednostno usmerjen v doseganje ravni obrambnih ambicij, kot
jih določa ReSDPROSV35, ob upoštevanju CZ21 za Republiko Slovenijo ter Zakona o
zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026.
Najpomembnejša prednostna področja razvoja in delovanja obrambnega sistema
Republike Slovenije, ki se bodo uresničevala prek SOPR 2022–2026, bodo:











vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših obrambnih zmogljivosti;
prilagoditev obsega, strukture in organiziranosti SV z oblikovanjem popolnjenega
jedra prednostnih sil in zmogljivosti ter postopna vzpostavitev prostorske
organiziranosti SV z razvojem novih oblik pogodbene rezerve;
nadgradnja sistema spremljanja varnostnega okolja za pravočasno in učinkovito
odzivanje na različne varnostne grožnje in tveganja;
nadgradnja obrambnega planiranja in načrtovanja zmogljivosti ter obrambnega in
kriznega načrtovanja;
izboljšanje nacionalnih organizacijsko-strukturnih in procesnih rešitev ter dejavnosti
za dvig odpornosti pred hibridnimi in kibernetskimi grožnjami;
krepitev odpornosti z uveljavljanjem ukrepov civilne obrambe in izpolnjevanjem meril
civilne pripravljenosti za neprekinjeno delovanje ključnih funkcij države in družbe;
krepitev profesionalizma, etike, voditeljstva ter organizacijske kulture in klime tudi z
izboljšanjem sistema upravljanja kadrovskih virov;
nadaljnje prilagajanje statusa pripadnikov SV posebnostim vojaškega poklica ter
ureditev in poenotenje statusov zaposlenih na MO;
nadgradnja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter urjenja;
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uveljavljanje sodobnih strategij, doktrin, taktik in postopkov;
krepitev izobraževanja državljanov o nacionalnovarnostnih in obrambnih vsebinah
ter
nadgradnja strateških komunikacij zaradi ozaveščanja javnosti o pomenu obrambe
za delovanje države.

Glavni srednjeročni razvojni cilji v obdobju do leta 2026 so:
1) zagotavljanje obrambne sposobnosti države z razvojem ustrezno sposobnih,
pripravljenih, odzivnih, odpornih, vzdržljivih in povezljivih vojaških zmogljivosti in sil
ter civilnih zmogljivosti za odvračanje groženj ter obrambo države samostojno ali z
zavezniki;
2) krepitev civilne pripravljenosti za povečanje odpornosti države in družbe ter
zagotavljanje neprekinjenega delovanja oblasti in kontinuiteto ključnih funkcij ter v
okviru obrambnega in kriznega načrtovanja nadgraditev ukrepov ter oblikovanje
organizacijsko-strukturnih rešitev, ki bodo nosilcem odločanja omogočale stalno in
neprekinjeno spremljanje, vrednotenje, vodenje in odločanje v miru, krizi, izrednem
stanju ali vojni;
3) krepitev obrambne razvojno-raziskovalne, industrijske in tehnološke baze z
vključevanjem tehnologij za dvojno rabo, za povečanje obrambno-tehnološke
samooskrbnosti v sodelovanju s pomembnimi nacionalnimi gospodarskimi ter
razvojno-raziskovalnimi deležniki;
4) uresničevanje skupnih obrambnih interesov in izpolnjevanje sprejetih mednarodnih
zavez države tudi s krepitvijo strateških partnerstev;
5) prispevanje k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti prek mednarodnih operacij
in misij (v nadaljevanju: MOM) ter drugih dejavnosti, ki so skladne s strateškimi
prednostnimi nalogami Republike Slovenije in imajo tudi transformacijski učinek za
SV;
6) nacionalnovarnostno, obrambno in vojaško izobraževanje ter usposabljanje
državljanov; izobraževanje in usposabljanje uslužbencev nacionalnovarnostnega
sistema za delovanje v celotnem spektru razmer s teoretičnimi in praktičnimi
programi;
7) oblikovanje nacionalnovarnostnega izobraževalnega programa 1. in 2. bolonjske
stopnje s posebno vojaško smerjo v sodelovanju z visokošolskimi zavodi in
mednarodnimi partnerji, cilj pa je večja primerljivost z zavezniškimi in partnerskimi
državami;
8) vzpostavitev sistema zaporednega pretoka kadra v nacionalnovarnostnem sistemu
Republike Slovenije;
9) spodbujanje državljanov k vključevanju v različne oblike opravljanja vojaške službe,
od prostovoljnega služenja vojaškega roka, prek pogodbene in novih oblik pogodbene
rezerve do poklicne vojaške službe, vključno s štipendiranjem; leta 2022 pripraviti
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celovito analizo ponovne uvedbe različnih oblik vojaške dolžnosti z možnostmi
uveljavitve znanih ali novih nadgrajenih oblik vojaške dolžnosti ter
10)
oblikovanje in izvajanje proaktivne strategije komuniciranja z javnostmi za
povečanje prepoznavnosti ter ugleda obrambnega sistema in SV.
V nadaljevanju so srednjeročni cilji obravnavani glede na pričakovane najpomembnejše
rezultate in ukrepe. Opredeljene so ključne dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev.
1) Zagotavljanje obrambne sposobnosti države z razvojem ustrezno sposobnih,
pripravljenih, odzivnih, odpornih, vzdržljivih in povezljivih vojaških zmogljivosti
in sil ter civilnih zmogljivosti za odvračanje groženj ter obrambo države
samostojno ali z zavezniki (dolgoročni cilji 1, 2, in 3):
V obdobju 2022–2023:

Prenova obstoječih in priprava novih strateških in razvojno-usmerjevalnih
dokumentov s področja obrambe:
 Obrambna strategija Republike Slovenije leta 2022,
 Vojaška strategija Republike Slovenije leta 2022,
 Strategija civilne obrambe Republike Slovenije leta 2023 in
 Strategija rezerve Slovenske vojske leta 2023.


Prilagoditev obsega, strukture in organiziranosti SV:
 leta 2022 vzpostaviti vsaj 90-odstotno popolnjenost prioritetnih poveljstev
in enot: nosilni pehotni bataljon in enote za zagotavljanje modulov srednje
bataljonske bojne skupine, kopenski odred specialnih sil ter enote za
zagotavljanje odzivnih sil doma ter v okviru zavezništva;
 pehotne polke preoblikovati v bataljonsko strukturo leta 2022;
 Logistično brigado preoblikovati v Poveljstvo za podporo leta 2022;
 teritorialne polke začasno prestaviti v operativno mirovanje leta 2022;
 leta 2022 pričeti z izgradnjo srednjega bataljona, ki po letu 2026 postane
nosilna enota za srednjo bataljonsko bojno skupino (SrBBSk);
 leta 2022 začeti z izgradnjo enote za kibernetsko obrambo in enote za
nekinetično delovanje;
 leta 2022 preoblikovati strukture 152. in 153. eskadrilje, da bosta
pripravljeni na sprejem in uvedbo taktičnega transportnega letala v
operativno uporabo;
 ob upoštevanju Strategije rezerve Slovenske vojske preoblikovati
poveljstva brigad leta 2023 ter
 vzdrževati stopnjo pripravljenosti in popolnjenosti vzpostavljenih
zmogljivosti.



Modernizacija in nabave ključne opreme in oborožitve:
 začeti postopke za doseganje začetnih operativnih zmogljivosti
transportnega letala srednjega dosega;
 vzpostaviti načrtovano in obnoviti obstoječo infrastrukturo ter sisteme na
letališču Cerklje ob Krki;
 vzdrževati operativnost helikopterjev Bell 412;
 nadgraditi helikopterje Cougar AS 532 AL in vzpostaviti sistem
elektronske zaščite;
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začeti postopke nabave dveh večnamenskih srednjih helikopterjev za
podporo delovanja specialnih sil;
nadaljevati postopke nabave in implementacije LKOV 4 x 4;
nadaljevati postopke nabave BKV 8 x 8;
dokupiti opremo za Role 2;
nabaviti premestljive komunikacijsko-informacijske sisteme (v nadaljnjem
besedilu: KIS);
modernizirati in nadgraditi večnamensko vojaško ladjo Triglav (v
nadaljevanju: VNLT);
nabaviti taktična tovorna vozila s protibalistično in protiminsko zaščito;
posodobiti in vzpostaviti ključno vojaško infrastrukturo in tehnološko
napredna strelišča ter vadišča za razvoj prednostnih zmogljivosti;
krepiti sodelovanje v skupnih zavezniških in evropskih projektih za razvoj
zmogljivosti ter
tehnološko nadgraditi informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo
MO ter nabaviti opremo za kibernetsko obrambo.

Posodobitev in prilagoditev procesov in struktur MO:











funkcionalno prenoviti informacijski in telekomunikacijski sistem MO ter
kibernetsko obrambo;
ustanoviti organizacijsko enoto Kibernetski urad;
pripraviti redne letne nacionalne ocene varnostnih tveganj in groženj;
nadgraditi učinkovitost delovanja MO z optimizacijo, racionalizacijo in
debirokratizacijo administrativnih procesov z namenom povečanja
odzivnosti ter prilagodljivosti delovnih procesov za doseganje interesov in
ciljev na obrambnem področju;
posodobiti procese standardizacije in privzema zavezniških standardov v
slovenske vojaške standarde;
izboljšati procese pridobivanja kadrov, tudi z novimi digitalnimi metodami;
posodobiti Načrt zagotavljanja podpore države gostiteljice in vključitev
vsebin s področja vojaške mobilnosti ter vzpostaviti informacijskokomunikacijsko podporo za zagotavljanje podpore države gostiteljice s
civilnimi zmogljivostmi ter
nadgraditi aplikativne rešitve informacijskega sistema obrambnih in
zaščitnih dolžnosti (ISOZD) za vodenje evidenc skladno z zakonodajo.

V obdobju 2024–2026:

Prenova strateških in razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področja
obrambe:
 opraviti Strateški pregled obrambe najpozneje do leta 2026.

Nadaljevanje prilagoditev obsega, strukture in organiziranosti SV:
 leta 2024 postopoma začeti vzpostavljati bataljon za jedrsko, radiološko,
kemijsko in biološko obrambo (v nadaljevanju: JRKBO), skladno s
prilagoditvijo strukture SV;
 po letu 2026 doseči končne operativne zmogljivosti srednjega bataljona,
ki bo jedro srednje bataljonske bojne skupine;
 do leta 2026 doseči končne operativne zmogljivosti enote za kibernetsko
obrambo in enote za nekinetično delovanje;
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leta 2024 se bo ob upoštevanju modernizacije SV, Obrambne strategije
Republike Slovenije leta 2022, Vojaške strategije Republike Slovenije leta
2022 in Strategije rezerve Slovenske vojske leta 2023 nadaljevala
prilagoditev strukture SV, s ciljem krepitve pripravljenosti, vzpostavitve in
doseganja končnih zmogljivosti ter opredeljenega ciljnega obsega SV, s
postopno vzpostavitvijo prostorske organiziranosti. Postopno bo
vzpostavljena prostorska organiziranost SV kot izhodišče zmožnosti
naraščanja sil SV tudi z uporabo novih oblik pogodbene rezerve;
začeti postopke za oblikovanje novega sodobnega sistema zračne
obrambe ter
vzdrževati stopnjo pripravljenosti vzpostavljenih zmogljivosti in
popolnjenosti rodovskih enot ter služb za ohranjanje znanja in
kompetenc.



Posodobitev in nabave ključne opreme in oborožitve:
 končati nabavo dveh večnamenskih srednjih helikopterjev za podporo
delovanja specialnih sil in vzpostavitev letalskega dela zmogljivosti za
podporo specialnim silam;
 vzdrževati operativnost helikopterjev Bell 412;
 nadaljevati nakup BKV 8 x 8;
 nadaljevati nakup LKOV 4 x 4;
 nabaviti opremo Role 1 za srednji pehotni bataljon;
 nadaljevati nakup premestljivih KIS;
 dokončati posodobitev in nadgradnjo večnamenske vojaške ladje Triglav;
 dokupiti opremo za vojaške obveščevalno-izvidniške zmogljivosti (v
nadaljevanju: ISTAR);
 nadaljevati posodobitev in vzpostavitev ključne vojaške infrastrukture in
tehnološko naprednih strelišč ter vadišč za razvoj prednostnih
zmogljivosti ter
 nadaljevati tehnološko nadgradnjo informacijske in telekomunikacijske
infrastrukture MO ter nabavo opreme za kibernetsko obrambo.



Posodobitev in prilagoditev procesov in struktur MO:
 nadgraditi in optimizirati procese z uvedbo naprednih informacijskih
tehnologij ter krepiti kadrovske, procesne, storitvene in tehnološke
zmogljivosti za delovanje v kibernetskem prostoru;
 ustanoviti organizacijsko enoto Uprava za kibernetsko obrambo;
 oblikovati kibernetsko rezervo v okviru novih oblik pogodbene rezerve;
 prenoviti Uredbo o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13 in
11/22) in Uredbo o kriterijih za razporejanje državljanov (Uradni list RS,
št. 80/04);
 zagotoviti geoprostorsko gradivo skladno s spremembami standardov
Nata in geoprostorsko politiko MO;
 posodobiti nabor civilnih funkcionalnih strokovnjakov.

2) Krepitev civilne pripravljenosti za povečanje odpornosti države in družbe ter
zagotavljanje neprekinjenega delovanja oblasti in kontinuiteto ključnih funkcij
ter v okviru obrambnega in kriznega načrtovanja nadgraditi ukrepe ter
oblikovati organizacijsko-strukturne rešitve, ki bodo nosilcem odločanja
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omogočale stalno in neprekinjeno spremljanje, vrednotenje, vodenje in
odločanje v miru, krizi, izrednem stanju ali vojni (dolgoročni cilj 4):
V obdobju 2022–2023:
 pripraviti načrt dejavnosti in ukrepov za implementacijo Natovih sedmih osnovnih
zahtev na področju civilne pripravljenosti;
 implementirati direktivo EU, ki ureja odpornost kritičnih subjektov v nacionalno
zakonodajo;
 vključiti upravljavce kritične infrastrukture v KIS Nacionalnem centru za krizno
upravljanje (v nadaljevanju: NCKU);
 še naprej izvajati medresorsko koordinacijo na področju zoperstavljanja hibridnim
grožnjam do določitve organa na nacionalni ravni;
 leta 2022 določiti organ na nacionalni ravni, pristojen za področje zoperstavljanja
s hibridnimi grožnjami;
 izvedba analize pridobljenih izkušenj iz nacionalnih in mednarodnih vaj kriznega
upravljanja za opredelitev izboljšav kriznega odzivanja na obrambnem področju;
 izvajati EU projekte s področja kriznega upravljanja in kritične infrastrukture
skladno z nacionalnim programom Sklada za notranjo varnost EU (v
nadaljevanju: ISF) za obdobje 2021–2027.
V obdobju 2024–2026:
 spremljati, usklajevati in prilagoditi dejavnosti na področju obrambnega in
civilnokriznega načrtovanja s poudarkom na nacionalni implementaciji meril za
krepitev nacionalne odpornosti na področju civilne pripravljenosti;
 posodobitev obrambnega načrta države na podlagi prenovljenih pravnih in
strokovnih podlag s področja obrambnega načrtovanja;
 implementirati spremembe Natovega sistema kriznega odzivanja na nacionalni
ravni;
 izvajati EU projekte s področja kriznega upravljanja in kritične infrastrukture
skladno z nacionalnim programom ISF za obdobje 2021–2027 ter
 nadgraditi in posodobiti materialne in tehnične zmogljivosti KIS NCKU za
povezljivost in odzivanje ter zagotoviti vključitev posameznih državnih organov,
pomembnih za krizno upravljanje in obrambno načrtovanje.
3) Krepitev obrambne razvojno-raziskovalne, industrijske in tehnološke baze, z
vključevanjem tehnologij za dvojno rabo, za povečanje obrambno-tehnološke
samooskrbnosti v sodelovanju s pomembnimi nacionalnimi gospodarskimi ter
razvojno-raziskovalnimi deležniki (dolgoročni cilj 5):






za krepitev lastne obrambne razvojno-raziskovalne in industrijske ter tehnološke
baze povečati vlaganja v razvoj in znanje ter sodelovanje s pomembnimi
nacionalnimi gospodarskimi ter razvojno-raziskovalnimi deležniki;
prenoviti Pravilnik o raziskovalno razvojni dejavnosti na Ministrstvu za obrambo
(MO, št. 0070-13/2013-16 z dne 7.2.1014) leta 2022;
postopno povečevati oziroma približevati financiranje raziskav in razvoja na
obrambnem področju proti enemu odstotku obrambnih izdatkov;
vzpostaviti eksperimentalno skupino za preizkušanje in operativno uporabo
sodobnih tehnologij in taktik;
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v projekte na obrambnem področju smiselno vključiti vsebine s področja
klimatskih sprememb in energijske učinkovitosti oziroma izvajati samostojne
projekte z omenjenih področij;
spodbujati in podpirati vključevanje gospodarskih in raziskovalnih subjektov v
mednarodne obrambne konzorcije – sodelovanje v Evropskem obrambnem
skladu (v nadaljevanju: EDF), Evropski obrambni agenciji (v nadaljevanju: EDA),
Pescu, Organizaciji za znanost in tehnologijo Nata (v nadaljevanju: STO) in
drugih raziskovalno-razvojno-inovacijskih mednarodnih pobudah ter
vključevati prebojne tehnologije v raziskave in razvoj za spodbujanje sodobne
obrambne raziskovalne in industrijsko-tehnološke baze.

4) Uresničevanje skupnih obrambnih interesov in izpolnjevanje sprejetih
mednarodnih zavez države tudi s krepitvijo strateških partnerstev (dolgoročni cilj
6):














nadaljevati prizadevanja za celostno, 360-stopinjsko obravnavo varnostnega
okolja, v skladu z nacionalnimi interesi in s poudarkom na strateški smeri jugovzhod;
okrepiti prizadevanja za doseganje ciljev iz Valižanske zaveze, z vmesnim ciljem
doseganja 1,53 odstotka BDP za obrambne izdatke do leta 2026;
nadaljevati sodelovanje v procesih vojaške in politične adaptacije Nata skozi
krepitev celotnega obrambno-varnostnega sistema;
izpolnjevati zaveze, sprejete s sodelovanjem v Pescu, s posebno pozornostjo na
krepitvi obrambnih izdatkov in investicij, skupnem razvoju zmogljivosti in
sodelovanju v projektih;
leta 2022 okrepiti prizadevanja za pridobitev sredstev Evropskega mirovnega
instrumenta (v nadaljevanju: EPF) za financiranje regionalne zmogljivosti
Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (v nadaljevanju: BMTF);
krepiti dvostransko sodelovanje s strateškimi partnerji (ZDA, Nemčijo, Italijo) z
namenom izgradnje zmogljivosti, krepitve interoperabilnosti in skupnega
delovanja. Okrepiti sodelovanje v večnacionalnih pobudah, s posebnim
poudarkom na okviru koncepta vodilnih držav Nemčije in Italije;
ohranjati visoko raven prisotnosti in sodelovanja v regiji Zahodnega Balkana z
namenom stabilizacije, razvoja obrambnih struktur in izboljšanja
interoperabilnosti ter skupnega delovanja ob podpori nadaljnji evro-atlantski
integraciji regije ter
najpozneje do konca leta 2022 pripraviti celostno analizo interesov in prioritet
sodelovanja Republike Slovenije v regionalnih obrambnih pobudah.

5) Prispevanje k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti prek mednarodnih
operacij in misij ter drugih aktivnosti, ki so skladne s strateškimi prioritetami
Republike Slovenije in imajo tudi transformacijski učinek za SV (dolgoročni cilj
7):




krepiti sodelovanje z zavezniškimi in partnerskimi državami za utrditev varnosti
in stabilnosti v Jugovzhodni Evropi, kamor se bodo prednostno usmerjali naši
prispevki v MOM ter na drugih območjih, od koder izvirajo neposredni ali posredni
vplivi na nacionalno in evro-atlantsko varnost;
sodelovati v MOM z večjim transformacijskim učinkom na razvoj, delovanje,
usposobljenost, učinkovitost in interoperabilnost SV;
12





zagotoviti dogovorjen prispevek v hitro odzivne sile Nata in EU ter v zavezniške
sile v pripravljenosti, in sicer v obsegu, ki bo uravnotežen s prispevkom v MOM,
ter ob upoštevanju potreb po zagotavljanju ustrezne stopnje pripravljenosti sil na
nacionalnem ozemlju ter
v drugi polovici leta 2022, ob upoštevanju zahtevane stopnje pripravljenosti v
nacionalnem okviru in vzpostavitve prednostnih zmogljivosti enot SV, pripraviti
analizo razpoložljivih zmogljivosti za sodelovanje v MOM po letu 2023, ki bo eno
izmed izhodišč za posodobitev Strategije sodelovanja Republike Slovenije v
mednarodnih operacijah in misijah (Uradni list RS, št. 19/10).

6) Nacionalnovarnostno, obrambno in vojaško izobraževanje ter usposabljanje
državljanov.
Izobraževanje
in
usposabljanje
uslužbencev
nacionalnovarnostnega sistema za delovanje v celotnem spektru razmer s
teoretičnimi in praktičnimi programi (dolgoročna cilja 8 in 11):






do konca leta 2023 posodobiti program usposabljanja delavcev MO za
opravljanje nalog s področja obrambnega načrtovanja, vključno s ponovno
uvedbo preizkusa znanja o ravnanju z orožjem, in povečanje obsega ostalih vrst
obrambnega usposabljanja za izboljšanje pripravljenosti glede na razporeditev
na delovno dolžnost oziroma zaradi izboljšanja obrambne sposobnosti;
prek različnih vsebin s področja obrambnega načrtovanja in kriznega upravljanja
okrepiti izvajanje seznanitve, nadgrajevanje znanja ter usposobljenosti izvajalcev
obrambnega načrtovanja;
z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, sodelovati pri posodobitvi pouka v
osnovnošolskih in srednješolskih programih ter praksah z dodajanjem obrambne
kulture domovinski in državljanski vzgoji, kulturi in etiki ter z dodatnim razvojem
kurikuluma (obramba, varnost in zaščita).

7) Oblikovanje nacionalnovarnostnega izobraževalnega programa 1. in 2.
bolonjske stopnje s posebno vojaško smerjo v sodelovanju z visokošolskimi
zavodi in mednarodnimi partnerji, s ciljem večje primerljivosti z zavezniškimi in
partnerskimi državami (dolgoročni cilj 9):
V obdobju 2022–2023:
 leta 2022 Center vojaških šol v sodelovanju s strateškim partnerjem s
preoblikovanjem vzpostavi strukturo za študijsko raziskovalno in razvojno
projektno delo. Ta bo sistematično razvijala znanje na področju vojaških ved,
podpirala delovanje SV, razvijala slovensko teoretično in strokovno vojaško misel
ter oblikovala kvalificiran vojaški učiteljski kader;
 leta 2023 vsebinsko preoblikovati program izobraževanja za častnike z
implementacijo novega visokošolskega vojaškega modula na prvi bolonjski
stopnji;
 prenoviti programe nadaljevalnega modularnega izobraževanja častnikov na prvi
(štabno šolanje) in drugi stopnji (višje štabno šolanje), skladno z razvojem
visokošolskega vojaškega izobraževanja na drugi bolonjski stopnji ter
 pri pripravi Strategije rezerve Slovenske vojske leta 2023 upoštevati vidike
razvoja, oblikovanja, usposabljanja in izobraževanja častnikov ter drugih
pripadnikov rezervne sestave.
V obdobju 2024–2026:
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leta 2024 bo Center vojaških šol pilotno izvedel nove programe modularnega
vojaškega izobraževanja;
leta 2025 začeti izvajane programa vojaškega modula visokošolskih študijskih
programov visokošolskih zavodov na prvi bolonjski stopnji ter
do leta 2026 dokončati procese akreditacije visokošolske organizacijske enote
ter akreditacije visokošolskega študijskega programa vojaških ved na drugi
bolonjski stopnji.

8) Vzpostavitev sistema zaporednega pretoka kadra v nacionalnovarnostnemu
sistemu Republike Slovenije (dolgoročni cilj 10):







MO oblikuje pobudo do konca leta 2022 za vzpostavitev zaporednega pretoka in
delne izmenjave kadra v nacionalnovarnostnem sistemu;
pri
prednostni
zaposlitvi
oziroma
prezaposlitvi
v
strukturah
nacionalnovarnostnega sistema upoštevati merilo pridobljene kvalifikacije
najmanj druge faze temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja (TVSU);
prilagoditi področne normativne akte za zaposlovanje na delovnih področjih, ki
vključujejo ravnanje z orožjem, da bo pridobljena kvalifikacija najmanj prve faze
TVSU pogoj za zaposlitev ter
po zaključku prve faze programa TVSU udeležencem izdati potrdila o
opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem.

9) Spodbujanje državljanov k vključevanju v različne oblike opravljanja vojaške
službe, od prostovoljnega služenja vojaškega roka, prek pogodbene in novih
oblik pogodbene rezerve do poklicne vojaške službe, vključno s
štipendiranjem. V letu 2022 pripraviti celovito analizo ponovne uvedbe različnih
oblik vojaške dolžnosti z možnostmi uveljavitve znanih ali novih nadgrajenih
oblik vojaške dolžnosti (dolgoročni cilj 12):





okrepiti ciljno štipendiranje za delo v SV s poudarkom na deficitarnih poklicih;
zagotoviti vsakoletno zmožnost izvedbe opravljanja obveznih praks (dijakov in
študentov) deficitarnih smeri, tudi tistih, ki niso štipendisti SV;
zagotoviti izvajanje mladinskih in študentskih vojaških taborov v zimskih in
poletnih terminih za splošno obrambno usposabljanje mladih državljanov ter
implementirati nove oblike pogodbene rezervne sestave SV, skladno s Strategijo
rezerve Slovenske vojske, ki bo pripravljena leta 2023, in z razvojem prostorske
organiziranosti SV do leta 2024.

10) Oblikovanje in izvajanje proaktivne strategije komuniciranja z javnostmi za
povečanje prepoznavnosti ter ugleda obrambnega sistema in Slovenske
vojske (dolgoročni cilj 13):





oblikovati strategijo komuniciranja z javnostmi za prednostna področja razvoja
obrambnih zmogljivosti in modernizacije SV najpozneje do leta 2024;
krepiti promocijo vojaškega poklica in pridobivanja kadrov za popolnjevanje SV
preko enotne vstopne točke;
krepiti digitalno komuniciranje, uporabo novih komunikacijskih kanalov in
tehnologij, ki se bodo intenzivno uporabljale v naslednjih šestih letih;
v Generalštabu SV leta 2022 vzpostaviti pogoje za delovanje funkcijske linije
strateškega komuniciranja (v nadaljevanju: StratCom), ki bo skrbela, vodila in
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usklajevala umeščanje novega koncepta, strukture in zmogljivosti StratCom v SV
in doseganje končnih operativnih zmogljivosti do leta 2026.
3. OBRAMBNA POLITIKA
Obrambna politika Republike Slovenije bo oblikovala, usmerjala in usklajevala razvoj
obrambnega sistema, opredeljevala razvoj zmogljivosti skladno s poslanstvom, cilji in
nalogami ter dejavnostmi v mednarodnem varnostnem okolju. Usmerjena bo v bistveno
izboljšanje obrambnih sposobnosti Republike Slovenije, s poudarkom na krepitvi
vojaških in civilnih obrambnih zmogljivosti. Obrambna politika Republike Slovenije bo
oblikovala pogoje, ki bodo omogočali spremembo normativnih aktov in zagotavljanje
potrebnih materialnih, kadrovskih ter finančnih virov za vzpostavitev celovite ter
učinkovite obrambne sposobnosti države.
Najpomembnejše sredstvo obrambne politike za zagotavljanje obrambnih zmogljivosti
bo stalen in cikličen proces strateškega obrambnega planiranja. Obrambno planiranje
bo izhajalo tudi iz vsakoletne nacionalne ocene varnostnih tveganj in groženj, ki bo
vsebovala trende skozi srednje- in dolgoročno obdobje ter s preverjanjem obrambnih in
vojaških scenarijev, ki bodo opredelili obrambne zahteve, vključno z vrsto in obsegom
obrambnih zmogljivosti za izpolnjevanje zakonskih nalog v okviru dogovorjene ravni
ambicij. Obrambno planiranje bo usklajevalo in vodilo pripravo, pregled in redno
posodabljanje strateških razvojnih in usmerjevalnih dokumentov s področja nacionalne
varnosti, obrambnega sistema in dolgoročnih ter srednjeročnih planskih dokumentov na
obrambnem področju. Proces obrambnega planiranja bo usklajen s procesi obrambnega
planiranja v Natu in EU.
Obrambna politika bo usklajeno z zunanjo politiko usmerjala delovanje obrambnega
sistema v okviru mednarodnih organizacij in pobud, dvostransko in večstransko
sodelovanje ter usmerjanje sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah
in na misijah. V srednjeročnem obdobju se bo uresničevanje obrambnih interesov
Republike Slovenije še naprej uveljavljalo z dvostranskim in večstranskim sodelovanjem
na obrambnem področju v okviru Organizacije združenih narodov (v nadaljnjem
besedilu: OZN), Nata, EU, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter v
drugih regionalnih in multilateralnih okvirih oziroma z zavezniškimi, partnerskimi in
prijateljskimi državami. Obrambna politika Republike Slovenije bo, prednostno v okviru
strateških partnerstev, iskala priložnosti za sodelovanje tudi na področju razvoja
obrambnih zmogljivosti in operativnega delovanja. Prednostno se bo krepilo sodelovanje
s strateškimi partnerji, kot so ZDA, Nemčija in Italija. Nadaljevale se bodo aktivnosti v
skupini držav pod vodstvom Italije in postopno krepili sodelovanje v skupini držav pod
vodstvom Nemčije. V okviru sodelovanja z državami Zahodnega Balkana bo pozornost
prednostno namenjena sodelovanju s Črno goro in Republiko Severno Makedonijo.
3.1 Nato
V okviru Severnoatlantskega zavezništva je temeljni srednjeročni cilj nadaljnje dejavno
sooblikovanje in uresničevanje zavezniške obrambne politike, vojaške in politične
adaptacije zavezništva ter krepitev odvračalne in obrambne drže ter kolektivne obrambe
Nata, ki predstavljajo dopolnjujoče elemente zagotavljanja nacionalne varnosti in
obrambe. To se bo dosegalo z dejavnim sooblikovanjem zavezniških politik na vseh
ravneh, skladno z nacionalnimi interesi in ob upoštevanju načela zavezniške
solidarnosti. Pri oblikovanju nacionalnih stališč bo poudarek na sprotnem in
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pravočasnem usklajevanju ter sodelovanju z vsemi pomembnimi pristojnimi nacionalnimi
deležniki.
Še naprej se bo zavzemalo za celovito, tako imenovano 360-stopinjsko obravnavo
varnostnega okolja zavezništva, s poudarkom na strateški smeri jugo-vzhod in
nadaljevali podporo zavezniški politiki odprtih vrat, vključno s tesnejšim sodelovanjem s
partnerskimi državami, predvsem na Zahodnem Balkanu.
S krepitvijo nacionalnih obrambnih zmogljivosti se bo doseglo zmožnost prispevati del
sil v skupni zavezniški nabor za potrebe zavezniškega odvračanja in kolektivne
obrambe. Skladno s prepoznanimi nacionalnimi interesi se bo prizadevalo za vzdržno in
usklajeno sodelovanje v najpomembnejših zavezniških pobudah in dejavnostih. S
postopnim povečanjem obrambnih izdatkov in investicij se bo verodostojno zagotavljalo
lastno obrambno sposobnost in tako se bo prevzemalo pravičen delež bremen, skladno
s cilji Valižanske zaveze.
Zaradi dviga ravni obrambne sposobnosti in razvoja obrambnih zmogljivosti se bo
dejavno sodelovalo v Natovih večnacionalnih pobudah, vključno s sodelovanjem pri
vzpostavitvi skupnih zmogljivosti. Da bi izboljšali učinkovitost svojih prizadevanj, se bo
okrepilo prevzemanje skupnih zavezniških standardov in dobrih praks.
3.2 EU
Republika Slovenija bo nadaljevala z aktivnim sooblikovanjem skupne varnostne in
obrambne politike EU (SVOP) s ciljem krepitve strateške avtonomije EU, predvsem na
področju razvoja zmogljivosti in kriznega odzivanja. Tako se bo krepilo tudi evropski
steber zavezništva. Zavzemalo se bo za koherenten razvoj obrambno-varnostnih pobud
EU, vključno z optimizacijo in smiselnim povezovanjem struktur ter pobud in skladno z
načeli nepodvajanja in enotnega nabora sil, komplementarno z napori Nata.
V okviru Pesca se bo še naprej izpolnjevalo obveznosti ter dejavno sodelovali pri
projektih razvoja zmogljivosti, ki povečujejo obrambno sposobnost Republike Slovenije.
Skladno z nacionalnimi prioritetami se bo okrepilo sodelovanje pri zmogljivostnih
projektih EDA. Pri razvoju zmogljivosti se bo prizadevalo za pridobivanje sredstev
Evropskega obrambnega sklada.
V okviru oblikovanja nadgrajenih zmogljivosti EU za hitro odzivanje se bodo opredelile
nacionalne ambicije ter potrebne prilagoditve nacionalnih prispevkov. Sodelovanje pri
delovanju in izvajanju Evropskega mirovnega instrumenta bo ciljno usmerjeno v iskanje
priložnosti za podporo državam Zahodnega Balkana.
Zavzemalo se bo za nadaljnjo krepitev in institucionalizacijo strateškega partnerstva
Nato-EU. Še posebej za krepitev sodelovanja na področju razvoja zmogljivosti, novih
tehnologij, odpornosti in podnebja. Spodbujali se bo tesnejše sodelovanje Nata in EU s
partnerji, tudi zaradi podpore pri graditvi obrambnih kapacitet.
3.3 KRIZNO ODZIVANJE
MO bo skupaj z drugimi pristojnimi deležniki sodelovalo pri usmerjanju, prilagajanju in
nadgradnji nacionalnega kriznega odzivanja, ki bo preverjano v okviru rednih nacionalnih
in mednarodnih vaj. Poseben poudarek bo na sodelovanju v vajah kriznega odzivanja
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Nata in EU, s katerim se bo preverjala stopnja učinkovitosti in povezanosti nacionalnih
postopkov kriznega odzivanja s procesom kriznega upravljanja obeh organizacij.
Pri sooblikovanju obsega in vsebine sodelovanja v pripravljalnih fazah vaj Nata in EU se
bo prizadevalo za prevzem tako kvantitativno kot kvalitativno večje vloge pri izvedbi
vadbenih dogodkov, ki po scenariju potekajo na ozemlju Republike Slovenije ali
neposredno vplivajo na delovanje njenih najpomembnejših družbenih sistemov. Tako se
bo realistično preverilo zmožnosti delovanja nacionalnega sistema kriznega upravljanja
in odziv vseh deležnikov v Republiki Sloveniji na večje krizne razmere. Prizadevalo se
bo za dejavno sodelovanje najpomembnejših odločevalcev in struktur na vseh ravneh
nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije.
Skladno z razvojem mednarodnega varnostnega okolja in značilnostmi sodobnega
hibridnega delovanja se bo v okviru vaj Nata in EU bolj prizadevalo vaditi celovito in
povezano odzivanje organov in služb na področjih neprekinjenega delovanja oblasti,
okrnjenega dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij, prekinjene oskrbe z
energenti in odziva na dogodke z večjim številom žrtev. Leta 2024 bo zato načrtovana
in izvedena nacionalna vaja odzivanja na hibridne grožnje, leta 2023 pa bo načrtovana
in izvedena nacionalna vaja odzivanja. V tem okviru se bodo preverjale in krepile tudi
zmogljivosti za krizno komuniciranje.
3.4 MEDNARODNE OPERACIJE IN MISIJE
S sodelovanjem vojaških in civilnih obrambnih zmogljivosti v MOM v okviru Nata, EU,
OZN ter v drugih mednarodnih okvirih se bo prispevalo k miru, varnosti in stabilnosti v
svetu ter k uresničevanju nacionalnovarnostnih interesov in ciljev. Pri tem bo poudarek
na varnostno-stabilizacijskih prizadevanjih v Jugovzhodni Evropi ter na drugih območjih,
od koder izvirajo neposredni ali posredni vplivi na nacionalno varnost.
Sodelovanje v MOM in drugih operativnih dejavnostih bo sledilo strateškim prednostnim
nalogam Republike Slovenije in bo prednostno usmerjeno v področja s transformacijskim
učinkom na delovanje SV. Posebno pozornost se bo namenilo tudi sodelovanju v
zavezniških dejavnostih okrepljene odvračalne in obrambne drže, zlasti v okrepljeni
prednji prisotnosti v baltski regiji, in vključevanju v deklarirane hitro odzivne sile oziroma
sile v pripravljenosti Nata in EU.
Obseg, vrsta in zahtevnost sodelovanja obrambnih zmogljivosti v MOM bodo opredeljeni
na podlagi realnih kadrovskih, finančnih in materialnih zmožnostih, ob upoštevanju
potreb po zagotavljanju ustrezne stopnje pripravljenosti sil na nacionalnem ozemlju,
obrambno-varnostnih interesov in zunanjepolitičnih ciljev Republike Slovenije ter
skladno z dogovori in sprejetimi obveznostmi v okviru Nata, EU in drugih mednarodnih
organizacij. V drugi polovici leta 2022 bo ob upoštevanju zahtevane stopnje
pripravljenosti v nacionalnem okviru in vzpostavitve prednostnih zmogljivosti enot SV
pripravljena analiza razpoložljivih zmogljivosti za sodelovanje v MOM po letu 2023, ki bo
eno od izhodišč za posodobitev Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mirovnih
operacijah in misijah.
Sodelovanje civilnih oseb in civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM bo usmerjeno v
popolnjevanje specializiranih civilnih dolžnosti, na katerih se uresničujejo obrambni,
varnostni in zunanjepolitični interesi Republike Slovenije ter če je treba dopolnjujejo
prispevek SV s specializiranim znanjem. Izobraževanje in usposabljanje civilnih oseb in
civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM se bo okrepilo v okviru Centra za
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izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in na misijah
(POTC). Sodelovanje v MOM se bo dopolnjevalo z drugimi oblikami mednarodne
podpore, kot so usposabljanja in finančni ali drugi namenski prispevki.
Sledilo se bo smernicam glede vloge in zaščite civilistov, žensk, otrok in drugih ranljivih
skupin pri zagotavljanju miru in varnosti. V sklopu sodelovanja v MOM se bo izvajala
resolucija Varnostnega sveta OZN 1325 in z njo povezana Agenda o ženskah, miru in
varnosti.
3.5 DVOSTRANSKO IN VEČSTRANSKO OBRAMBNO SODELOVANJE
V srednjeročnem obdobju se bo usmerilo v povezovanje dvostranskih dejavnosti z
dejavnostmi na ravni EU in Nata ter z večstranskim regionalnim sodelovanjem.
Prednostno se bo razvijalo sodelovanje s najpomembnejšimi strateškimi partnerji, in
sicer ZDA, Nemčijo in Italijo, na področjih razvoja zmogljivosti, izobraževanja,
usposabljanja in vaj ter ohranjali redni dialog o varnostnih in obrambnih vprašanjih.
Skladno z obrambnimi interesi bo mreža obrambnih atašejev in obrambnih
predstavnikov prednostno usmerjena v poglobitev odnosov s strateškimi partnerji ter v
območja najpomembnejših varnostno-političnih interesov in izzivov Republike Slovenije,
prednostno v jugovzhodni smeri.
Strateško partnerstvo z ZDA se bo ohranjalo na področjih vzpostavitve vojaških
zmogljivosti, zmogljivosti kibernetske obrambe, logistike in vojaškega zdravstva ter na
področju vojaških vaj, usposabljanja ter obrambnega in vojaškega izobraževanja.
Ohranjalo se bo sodelovanje prek regionalnih pobud in nadaljevali sodelovanje v okviru
različnih programov varnostne pomoči ZDA.
Strateško partnerstvo z Nemčijo se bo okrepilo na področjih kopenskih zmogljivosti,
vojaškega šolstva, usposabljanja in urjenja, operativnega sodelovanja ter izmenjave
obrambnih izkušenj. Prednostno se bo razvijalo v okviru slovensko-nemške mešane
delovne skupine in zavezniškega Koncepta vodilnih držav (FNC) pod vodstvom Nemčije.
Sodelovanje se bo usmerilo v zagotavljanje skupnih prispevkov v mednarodnih
operacijah in na misijah ter v sodelovanje na področju hitro odzivnih sil Nata in EU.
Strateško partnerstvo z Italijo se bo ohranjalo pri operativnem sodelovanju in razvoju
kopenskih in zračnih zmogljivosti ter pri krepitvi sodelovanja mornaric. Prednostno se bo
razvijalo v okviru FNC pod vodstvom Italije. Pri sodelovanju v MOM ter pri sodelovanju
v hitro odzivnih silah se bo ohranjalo sodelovanje v okviru Večnacionalnih sil kopenske
vojske (MLF) in Pobude za obrambno sodelovanje (DECI).
S Francijo načrtujemo utrditev sodelovanja pri vzpostavitvi mornariških zmogljivosti
(protiminskega delovanja) in morebitno sodelovanje na EU MOM.
Zahodni Balkan ostaja območje strateškega interesa. Na Zahodnem Balkanu sledimo
najpomembnejšemu strateškemu cilju stabilizacije in razvoja varnostnih ter obrambnih
struktur in se zavzemamo za nadaljnjo evro-atlantsko integracijo regije. V tem okviru se
bo prednostno krepilo sodelovanje s Črno goro in Republiko Severno Makedonijo. Z
obema se bo iskalo tudi priložnosti za konkretno sodelovanje pri vzdrževanju in uporabi
posameznih obrambnih zmogljivosti. S preostalimi državami Zahodnega Balkana se bo
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vzdrževalo vzpostavljeno sodelovanje. Nadaljevalo se bo šolanje kontrolorjev združenih
ognjev (JTAC) za države iz regije.
S Črno goro se bo nadaljevalo skupno delovanje v Okrepljeni prednji prisotnosti (v
nadaljevanju: eFP) in vzpostavili sodelovanje v prihodnjih ciklih Natovih odzivnih sil.
Nadaljevalo se bo sodelovanje na področju vojaškega letalstva, krepili sodelovanje
mornaric ter končali postopke za pristop Črne gore v Natov center odličnosti za gorsko
bojevanje.
Z Republiko Severno Makedonijo bo vzpostavljeno skupno delovanje v eFP ter nudili
podporo tudi pri drugih zavezniških in EU dejavnostih.
V okviru regionalnega sodelovanja se bo ohranilo dejavno vlogo v Pobudi za obrambno
sodelovanje držav Srednje Evrope (v nadaljevanju: CEDC), z namenom skupnega
nastopa držav CEDC v okviru EU, vključno s sodelovanjem v skupnih projektih.
V letih 2022–2024 bo Republika Slovenija vodilna država v okviru BMTF. V sodelovanju
z Evropsko službo za zunanje delovanje (v nadaljevanju: EEAS) se bodo nadaljevala
pogajanja za financiranje potrebnih zdravstvenih zmogljivosti za partnerje v BMTF prek
evropskih skladov. Prizadevanja bodo usmerjena v uporabo vzpostavljenih zmogljivosti
tudi v okviru mednarodnih operacij in misij.
Nadaljevalo se bo sodelovanje v Pobudi za sodelovanje obrambnih ministrstev držav
Jugovzhodne Evrope (v nadaljevanju: SEDM). Ohranjala se bo prisotnost v pobudi
Jadranske listine (v nadaljevanju: A-5).
Najpozneje do konca leta 2022 bo pripravljena celostna analiza interesov in
prednostnega sodelovanja Republike Slovenije v regionalnih obrambnih pobudah.
4. ORGANIZIRANOST IN STRUKTURA
4.1 ORGANIZIRANOST, OBSEG IN STRUKTURA MO
MO je organizirano v notranje organizacijske enote, in sicer so to Kabinet ministra,
Direktorat za obrambno politiko, Direktorat za obrambne zadeve, Direktorat za logistiko,
Obveščevalno varnostna služba, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za protokol,
Notranjerevizijska služba, Služba za strateško komuniciranje ter Služba za preiskave
letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov Republike Slovenije, ter v organe v
sestavi: Generalštab SV, Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino ter Inšpektorat
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Generalštab SV je organ v sestavi MO in hkrati najvišji vojaškostrokovni organ za
poveljevanje s poveljstvi, enotami in zavodi SV.
Kadrovska struktura na obrambnem področju se do leta 2026 ne bo zmanjševala.
Strukturne prilagoditve upravnega dela MO bodo usmerjene v smiselno optimizacijo in
nadgradnjo učinkovitosti procesov ter krepitev obrambne sposobnosti. Število
obrambnih atašejev in obrambnih predstavnikov v tujini se bo prilagodilo skladno z
obrambnopolitičnimi prioritetami in strateškimi partnerstvi. Optimizirano bo
popolnjevanje sekundiranih delovnih mest v mednarodnih organizacijah, na področjih, ki
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so skladna z obrambnopolitičnimi prioritetami in ki podpirajo obrambne interese
Republike Slovenije ter krepijo njeno obrambno sposobnost.
Konec leta 2021 je bila v Sekretariat generalnega sekretarja prerazporejena Služba za
evropsko kohezijsko politiko, ki bo namenjena učinkovitejšemu črpanju sredstev iz
evropskih investicijskih in strukturnih skladov. Leta 2022 bo ustanovljena organizacijska
enota Kibernetski urad v okviru Obveščevalno varnostne službe (v nadaljevanju: OVS).
Do leta 2026 bo vzpostavljena Uprava za kibernetsko obrambo kot organ v sestavi
ministrstva.
4.2 ORGANIZIRANOST, OBSEG IN STRUKTURA SV
Generalštab SV je najvišji organ SV na strateški ravni. Na operativni ravni delujeta
Poveljstvo sil SV ter Center vojaških šol. Na taktični ravni poveljevanje izvajajo poveljstvi
brigad, logistična brigada, polk vojaškega letalstva, mornariški divizijon in polk specialnih
sil.
Do leta 2026 se bo ohranjal sedanji skupni obseg okrog 7000 pripadnikov SV. Na taktični
ravni bo organizacijsko-formacijska struktura oblikovana tako, da bo omogočala
izpolnjevanje cilja 50-odstotnega deleža premestljivih sil kopenske vojske in ohranjanja
najmanj deset odstotkov stalne sestave v stalno visoki stopnji pripravljenosti na
nacionalnem ozemlju ali v okviru sodelovanja v zavezniških odzivnih silah, dejavnostih
skupne odvračalne in obrambne drže oziroma v MOM. SV bo še naprej dejavno
udeležena pri zagotavljanju mednarodne varnosti in stabilnosti v obsegu do pet
odstotkov kadra stalne sestave (STAS) SV. Obseg sodelovanja STAS SV v MOM po
letu 2023 bo ponovno ocenjen v okviru posodobitve Strategije sodelovanja Republike
Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Število pripadnikov SV, razporejenih v
okviru mirnodobne strukture SV, v tujini (MSSVT) bo ostalo nespremenjeno. Napotitve
se bodo prednostno izvajale na zahtevnejše dolžnosti, ki bodo omogočale profesionalni
in strokovni razvoj ter pridobivanje operativnega in strateškega znanja ter izkušenj
vodenja in upravljanja.
Najpozneje do konca leta 2022 bo vzpostavljena organizacijsko-formacijska struktura, ki
bo zagotovila najmanj 90-odstotno popolnjenost prednostnih poveljstev ter enot, in sicer
nosilnega bataljona in enote za zagotavljanje modulov srednje bataljonske bojne
skupine, kopenskega odreda specialnih sil ter enot za zagotavljanje odzivnih sil doma in
v okviru zavezništva. Zaradi zagotavljanja modulov srednje bataljonske bojne skupine in
ustvarjanja pogojev za doseganje zavez zavezniških zmogljivosti se bodo rodovske
enote posredne ognjene podpore, zračne obrambe, inženirske podpore, protioklepnega
delovanja in obveščevalno-izvidniške podpore po letu 2022 zagotavljale in postopno
popolnjevale v okviru rodovskega bataljona skupaj z bataljonom v nosilni brigadi za
zagotavljanje srednje bataljonske bojne skupine. Tako bo zagotovljeno ohranjanje
znanja in kompetenc v rodovih, potrebnih za zagotovitev združenega bojevanja.
Leta 2022 se bo začelo postopno preoblikovati pehotne polke v pehotne bataljone, Enoto
za specialno delovanje iz polkovne v bataljonsko sestavo in Logistično brigado v
Poveljstvo za podporo. Sedanji teritorialni polki bodo operativno mirovali. Obe poveljstvi
pehotnih brigad se bosta leta 2023 preoblikovali ob upoštevanju Strategije rezerve
Slovenske vojske. Oblikovani bosta enota za kibernetsko obrambo in enota za
nekinetično delovanje, ki bosta končne operativne zmogljivosti (KOZ) enot dosegli do
leta 2026. Oblikovan bo kopenski odred za specialno delovanje kot zmogljivost znotraj
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Enote za specialno delovanje (ESD). Po dosegu končnih operativnih zmogljivosti leta
2023 bo vod za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev prerazporejen iz
strukture 430. mornariškega divizijona v Inženirsko četo rodovskega bataljona, ki bo
nosilen za popolnjevanje bataljonske bojne skupine. Oblikovana bo eksperimentalna
skupina za preizkušanje in operativno uporabo sodobnih tehnologij in taktik v tesnem
sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi deležniki. Leta 2024 se bo, ob upoštevanju
Obrambne strategije Republike Slovenije in Vojaške strategije Republike Slovenije ter
Strategije rezerve Slovenske vojske 2023, nadaljevala prilagoditev strukture SV, ki ima
za cilj krepitev pripravljenosti, vzpostavitve in doseganja končnih operativnih zmogljivosti
ter opredeljenega ciljnega obsega SV, s postopno vzpostavitvijo prostorske
organiziranosti.
S ciljem zagotavljanja vzpostavitve organizacijsko – formacijske strukture SV, ki bo
omogočala najmanj 90% popolnjenost ključnih enot SV v prvem razvojnem obdobju, se
bo v letu 2024 s sprejemljivim tveganjem in prilagoditvijo strukture SV postopoma in
skladno z zahtevami po vzpostavitvi poveljstva bataljona JRKBO, pričela izgradnja
bataljona JRKBO na podlagi razpoložljivih virov v prvem in drugem razvojnem obdobju
opredeljenih z ReSDPROSV35.
Na podlagi Strategije rezerve Slovenske vojske leta 2023 bodo podrobneje opredeljene
modalitete novih oblik pogodbene rezervne sestave SV, ki skupaj z veljavnimi oblikami
pogodbene rezerve ne bodo presegle mirnodobnega končnega obsega pogodbene
rezerve 3000 pripadnikov.
V okviru Strateškega pregleda obrambe do leta 2026 oziroma ob nezadostnem
zagotavljanju obsega stalne in rezervne sestave (sestava SV manj kot 6700 pripadnikov
in stalne sestave manj kot 6000 pripadnikov v dveh zaporednih letih) se bo, če bo treba,
ponovno ocenila uvedba znanih ali nadgrajenih oblik vojaške dolžnosti.

5. RAZVOJ OBRAMBNIH ZMOGLJIVOSTI
5.1 RAZVOJ VOJAŠKIH ZMOGLJIVOSTI IN MODERNIZACIJA
Razvoj zmogljivosti bo skladno z ravnjo ambicij v ReSDPROSV35 usmerjen v povečanje
bojne sposobnosti in pripravljenosti SV. Ta bo razvijala zmogljivosti za bojevanje, bojno
podporo, zagotovitev delovanja, podporo poveljevanju ter sistem vojaškega
izobraževanja in usposabljanja. Zmogljivosti bodo omogočile izvajanje vseh doktrinarnih
načinov delovanja SV, in sicer ofenzivno, defenzivno, specialno, stabilizacijsko,
podporno ter informacijsko delovanje, skladno z razvojem vojaške doktrine tudi
kibernetsko in druge sodobne načine delovanja. Prioritete razvoja zmogljivosti so
oblikovanje srednje bataljonske bojne skupine z moduli ter zmogljivosti zračnega
transporta.
Razvoj zmogljivosti bo temeljil na dosledni prioritizaciji dejavnosti in povezanem
načrtovanju zmogljivosti v vseh elementih, tako v doktrini, organiziranosti, usposabljanju,
opremljanju, kadrih, voditeljstvu, infrastrukturi in interoperabilnosti. Optimiziran in
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povezan proces razvoja zmogljivosti bo sledil sodobnim tehnološkim trendom in
upošteval izkušnje iz sodobnih vojaških operacij.
Modernizacija vojaške oborožitve in opreme bo skupaj z nadaljevanjem procesa
profesionalizacije podpirala transformacijo SV v visoko profesionalno in učinkovito
vojaško organizacijo, sposobno odzivanja na celoten spekter groženj in izzivov.
Nabave oborožitve in vojaške opreme bodo usmerjene v prioritete razvoja zmogljivosti.
Finančno podlago za izvajanje najpomembnejših projektov bo predstavljal tudi Zakon o
zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026. Pri
nabavah vojaške oborožitve in opreme se bo izhajalo iz realnih potreb tako z vidika
njihove količine kot kakovosti. Najpomembnejša vodila pri tem bodo učinkovitost,
optimalna zaščita pripadnikov, standardiziranost, povezljivost, kakovost, preizkušenost
v operativni uporabi, brez posebnih večjih prilagoditev in dodatnega razvoja za SV,
gospodarnost in upoštevanje stroškov celotnega življenjskega cikla vojaške oborožitve
in opreme, ki bodo poleg stroškov nabav vključevali tudi stroške vzdrževanja, morebitne
posodobitve v času življenjske dobe ter izločitve po koncu življenjske dobe. Čim bolj so
bo podpiralo razvoj nacionalne obrambne industrije.
Pri oblikovanju zahtev in načrtovanju virov ter izvedbi naročil oborožitve in vojaške
opreme bodo glavna vodila modularnost, enotnost platform in večnamembnost dela
zmogljivosti, ki jih lahko uporabimo tudi pri izvajanju pomoči drugim državnim organom.
Ob upoštevanju predmeta naročila se bodo postopki nabav oborožitve in vojaške
opreme praviloma izvajali tako, da bodo z ekonomsko najugodnejšimi ponudniki
podpisani okvirni sporazumi in tako zagotovljena zanesljivost oskrbe z oborožitvijo in
vojaško opremo v tri- do petletnem obdobju. To bo omogočilo tudi kratke roke dobav in
gospodarno upravljanje finančnih virov ter poenotenje oborožitve in vojaške opreme v
operativni uporabi, kar bo imelo za posledico tudi gospodarnejše izvajanje logističnih
procesov.
Iz operativne uporabe bodo umaknjeni oborožitev, oprema in sredstva, ki niso del
načrtovanih ciljnih zmogljivosti, ne podpirajo dolgoročnih načrtov delovanja in razvoja SV
oziroma ne prispevajo k uresničevanju zahtev naraščanja in vzdržljivosti obrambnih sil.
Umik oborožitve, opreme in sredstev iz operativne uporabe oziroma strateških rezerv bo
izveden šele po nakupu sodobnejših. Do nadomestitve s sodobnimi sistemi se bodo
sedanji sistemi uporabljali zaradi ohranjanja specifičnega rodovskega znanja in
minimalne stopnje pripravljenosti sil.
Skupni mednarodni projekti in mednarodno sodelovanje v okviru Nata in EU bodo
pomembno vodilo pri iskanju mogočih rešitev vzpostavitve zmogljivosti. Na področju
skupnih projektov Nata in EU bodo aktivnosti omejene na izpolnjevanje že sprejetih
obveznosti ter na prihodnje sodelovanje v tistih projektih, ki bodo ocenjeni kot najbolj
ustrezni in racionalni za razvoj zmogljivosti oziroma bo z njimi zagotovljen dostop do
skupnih zmogljivosti, ki jih zaradi omejenih virov ne moremo razvijati samostojno ali bi
bil njihov samostojen razvoj negospodaren. Pri tem se bo iskalo najustreznejše pogoje
in možnosti za kakovostno urjenje in doseganje interoperabilnosti, skupne napotitve v
mednarodne operacije in na misije, zagotavljanje pripravljenih sil Nata in EU ter za
afiliacijo v vojaško strukturo Nata.
Okrepilo se bo skupne nabave na podlagi dvostranskih ali večstranskih sporazumov in
iskali nove rešitve projektnega sodelovanja ter skupnih nabav z drugimi državami
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članicami Nata in EU. Uporabljal se bo mehanizem sklepanja medvladnih sporazumov,
ki v nekaterih primerih predstavlja tudi najprimernejšo ali celo edino možnost naročanja,
s katero se lahko zadovoljijo posebne zahteve naročnika po pridobitvi vojaške
zmogljivosti. Čim bolj se bo podpiral razvoj nacionalne obrambne industrije, malim ter
srednjim podjetjem se bo omogočilo črpanje finančnih virov ter dostop do obrambnih
projektov v okviru Nata in EU.
Zmogljivosti za bojevanje
Razvoj zmogljivosti za bojevanje bo temeljil na ognjeni moči, premičnosti, zaščiti sil,
vzdržljivosti sil ter sposobnosti za preživetje v vseh vremenskih, geografskih in taktičnih
razmerah. Temelj zmogljivosti bodo predstavljale lahka, srednja in gorska pehota,
oklepne sile, zmogljivosti pomorstva za bojevanje ter specialne sile.
Pehota bo sposobna izvajati taktične naloge samostojno in v sestavi višje enote v
nacionalnem okviru ali sestavi zavezništva. Naloge bo izvajala v celotnem spektru
delovanj, vključno s tistimi visoke intenzivnosti. Glede na opremljenost se bo sposobna
bojevati iz vozil ali kot izkrcana pehota. Za delovanje uporablja oklepne transporterje 4
x 4, 6 x 6 in 8 x 8 ter bojna kolesna vozila 8 x 8 (BKV). Oklepna enota bo namenjena
delovanju v okviru združenega bojevanja za zagotovitev nacionalne obrambe ter za
usposabljanje in urjenje enot SV. Zmogljivosti pomorstva za bojevanje bo zagotavljena
z dvema patruljnima ladjama. Zmogljivosti specialnih sil bodo namenjene opravljanju
nalog neposrednega delovanja proti vojaškim ciljem tudi v globini nasprotnikovega
prostora, specialnega izvidovanja in urjenja partnerskih sil.
Za povečanje zmogljivosti za bojevanje bo SV prednostno:
 vzpostavila srednji pehotni bataljon kot jedro srednje bataljonske bojne skupine do
leta 2026;
 vzpostavila kopenski odred za specialno delovanje (KOSD) leta 2022;
 vzdrževala bataljonsko bojno skupino z obstoječo opremo s ciljem preoblikovanja
nosilnega bataljona v srednji bojni izvidniški bataljon po letu 2026.
Dodatno bo SV:
 nadgradila zmogljivosti pomorstva za bojevanje;
 ohranjala zmogljivosti gorske pehote, ki bodo zagotavljale tudi podporo Natovemu
centru odličnosti za gorsko bojevanje.
V razvojnem obdobju 2022–2026 bo modernizacija oborožitve in opreme prednostno
usmerjena v:
 nabavo BKV 8 x 8 z ognjeno močjo topa najmanj kalibra 30 mm z možnostjo
opremljanja s protioklepnim sistemom ter z zahtevano balistično zaščito za
vzpostavitev srednjega pehotnega bataljona;
 nakup LKOV 4 x 4 z visoko ravnjo zaščite in oborožitvenimi postajami tudi za
protioklepni boj in specialne sile;
 nabavo opreme za specialne enote;
 modernizacijo večnamenske vojaške ladje Triglav s sodobnimi oborožitvenimi,
navigacijskimi in komunikacijskimi sistemi ter avtonomnimi sistemi za preiskavo
morskega dna;
 posodobitev in prenovo opreme vojaka tudi s postopno zamenjavo lahkega
pehotnega orožja s sodobnimi modularnimi sistemi, ki bodo večinoma opremljeni z
optičnimi namerilnimi napravami, in sistemi za zmanjševanje zvočnega odtisa;
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nadgradnjo zmogljivosti zaščite sil z uvedbo aktivnih in pasivnih zaščitnih ukrepov,
vključno z multispektralno kamuflažo, maskiranjem in motenjem v elektromagnetnem
spektru ter aktivnimi sistemi zaščite bojnih vozil ter
povečanje obsega optoelektronske opreme za delovanje v razmerah zmanjšane
vidljivosti.

Zmogljivosti za bojno podporo
Razvoj zmogljivosti za bojno podporo bo temeljil na združeni ognjeni podpori (artilerijski
ognjeni podpori, ognjeni podpori protioklepnih raketnih sistemov, zračni ognjeni podpori),
obveščevalno-izvidniški podpori in podpori neubojnega delovanja, zračni obrambi,
kibernetskem delovanju, inženirstvu, vertikalnem transportu, vojaški policiji, JRKBO,
nadzoru pomorskih površin in elektronskem bojevanju.
Razvite bodo zmogljivosti bojnega inženirstva s sposobnostjo podpore in povečanja
premičnosti bojnih sil z izdelavo prehodov skozi minskoeksplozivne in terenske ovire, z
zmožnostjo oviranja nasprotnikovega manevra z miniranjem in rušenjem infrastrukturnih
objektov ter povečanjem stopnje preživetja sil z izdelavo utrjenih točkovnih in linijskih
objektov. V svoji sestavi bo imela zmogljivost odkrivanja in uničevanja neeksplodiranih
ubojnih sredstev. Razvijala se bo zmogljivost splošne inženirske podpore za potrebe SV
in če je treba tudi za potrebe zaščite in reševanja z uporabo gradbenih, mostovnih in
plovnih zmogljivosti.
Razvoj obveščevalno-izvidniških zmogljivosti na strateški in operativni ravni bo usmerjen
v razvoj zmogljivosti za načrtovanje in usmerjanje uporabe vojaških obveščevalnoizvidniških zmogljivosti in zmogljivosti za procesiranje, združeno obdelavo, izdelavo in
posredovanje obveščevalnih podatkov. Na taktični ravni bodo razvite obveščevalnoizvidniške zmogljivosti za bojno podporo v okviru bataljonske bojne skupine. Razvoj
obveščevalno-izvidniških zmogljivosti bo usmerjen v razvoj zmogljivosti za pridobivanje
podatkov in informacij z izvajanjem izvidovanja in nadzora s pomočjo kopenskih
senzorjev ter zmogljivosti za izvidovanje in nadzor s pomočjo brezpilotnih letalnih
sistemov. Pri razvoju brezpilotnih letalnih sistemov bodo upoštevani sodobni trendi z
možnostjo dvonamenske uporabe sistemov tudi za bojno delovanje. Vzdrževane bodo
zmogljivosti za pridobivanje podatkov in informacij s pomočjo človeških virov.

V srednjeročnem obdobju se bodo izkoristili razpoložljivi viri za okrepitev obstoječih
zmogljivosti zračne obrambe. Zmogljivosti zračne obrambe bodo sposobne
samostojnega delovanja ter povezovanja v sistem skupne zračne obrambe Zavezništva.
Sposobne bodo delovanja proti širokemu spektru groženj iz zračnega prostora, vključno
proti brezpilotnim letalnim sistemom ter namenjene neposredni zaščiti enot SV,
predvsem BBSk. Zmogljivosti zračne obrambe vsaj zelo kratkega dosega bodo lahko
namenjene tudi neposredni zaščiti posameznih objektov in območij (objekti kritične
infrastrukture, vojaški objekti posebnega pomena za obrambo, mobilizacijska in druga
zbirališča večjih vojaških sestavov, letališča, pristanišče). Zmogljivost bo temeljila na
mobilnem sistemu in bo premestljiva. Za zagotovitev zmogljivosti zračne obrambe s
kopenskimi sistemi bodo začeti postopki za nakup sodobnega sistema v prvi razvojni
fazi skladno z ReSDPROSV35.
Zmogljivosti pomorstva bodo namenjene delovanju in zagotavljanju podpore na morju in
obali. Samostojno in v sodelovanju z drugimi rodovi SV bodo zagotavljale in krepile
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pomorsko varnost. Opravljanje nalog bo temeljilo na zmogljivostih za površinsko in
podvodno delovanje ter zmogljivosti za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev v
morju. Opravljanje nalog s področja krepitve pomorske varnosti bo temeljilo na
sodelovanju pri iskanju in reševanju na morju, omejevanju in pomoči ob ekoloških
nesrečah ter pri odkrivanju, odstranjevanju in uničevanju neeksplodiranih ubojnih
sredstev. Mornariška enota bo zagotavljala skupino protiminskih potapljačev za
delovanje v priobalnih vodah in pristaniščih kot namensko oblikovano premestljivo
zmogljivost za bojno podporo.
Zmogljivosti letalstva bodo namenjene delovanju v zračnem prostoru. Samostojno in
skupaj z drugimi rodovi SV bodo zagotavljale in krepile varnost v zračnem prostoru.
Zagotavljale bodo zmogljivosti za bojno podporo in zagotovitev delovanja.
SV bo kibernetski prostor integrirala v vse vsebine združenih operacij, z naslavljanjem
vseh vojaških funkcij. Zmogljivosti delovanja v kibernetskem prostoru bodo namenjene
izvajanju postopkov kibernetske obrambe, odzivanja in reševanja incidentov. Z
vzpostavitvijo zmogljivosti kibernetske obrambe bo SV zmožna delovati v kibernetskem
prostoru in zagotoviti zaščito sistemov za podporo poveljevanju in kontroli.
Zmogljivosti elektronskega izvidovanja in elektronskega bojevanja bodo namenjene za
opravljanje nalog SV v pogojih omejenega dostopa do dela elektromagnetnega spektra.
V razvojnem obdobju 2022–2026 bo modernizacija oborožitve in opreme prednostno
usmerjena v:
 nakup LKOV 4 x 4 z visoko ravnjo zaščite in oborožitvenimi postajami za
zmogljivosti za bojno podporo,
 nabavo senzorjev za izvidovanje in zaščito sil,
 nabavo opreme za elektronsko bojevanje in elektronsko izvidovanje,
 nabavo sodobnih prenosnih in prevoznih protioklepnih raketnih zmogljivosti,
 postopno nabavo in pridobitev sredstev ter razvoj zmogljivosti kibernetske
obrambe SV ter
 inženirske bojne sisteme za zagotavljanje ali omejevanje manevra in
maskiranje.
Zmogljivosti za zagotovitev delovanja
Zmogljivosti za zagotovitev delovanja (oskrba, vzdrževanje, kopenski transport, zračni
transport, vojaško zdravstvo, zagotavljanje varnosti in zakonitosti delovanja ter celostna
podpora) bodo omogočale delovanje in ohranjanje vzdržljivosti sil SV na nacionalnem
ozemlju, del zmogljivosti pa bo sposoben podpreti delovanje SV v tujini.
Osnovne taktične enote bodo logistično samostojne. Ostala logistika bo organizirana v
sestavi Poveljstva za podporo. Logistične zmogljivosti se delijo na premestljive in
nepremestljive. Nepremestljive logistične zmogljivosti bodo namenjene delovanju v
nacionalnem prostoru ter bodo zagotavljale oskrbo poveljstev in enot SV z orožjem,
strelivom, minskoeksplozivnimi sredstvi, vojaško in drugo opremo ter prehrano in
transportom. Zagotavljale bodo vzdrževanje materialnih sredstev na drugi in tretji stopnji
ter vzdrževanje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in raket (SiMES), skladiščenje,
vzdrževanje zalog in rezerv vojske ter distribucijo in izločanje materialnih sredstev iz
uporabe. Nepremestljive logistične zmogljivosti bodo delovale v strukturi dveh logističnih
polkov (del oskrbe in vzdrževanja, skladišča materialnih sredstev (MS) in SiMES,
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delavnice) v sestavi Poveljstva za podporo. Enote vojašnic (EVOJ) bodo zagotavljale
storitve za mirnodobno delovanje poveljstev in enot v vojašnicah, upravljanje ter
vzdrževanje dodeljene vojaške infrastrukture in premoženja. Delovanje strelišč,
poligonov in vadišč bo centralizirano.
Premestljive logistične zmogljivosti na prvi ravni bodo integrirane v osnovne taktične
enote četne oziroma vodne ravni kot organske zmogljivosti teh enot (samostojnost do tri
dni). Na drugi ravni bo oblikovana logistična zmogljivost za oskrbovanje, vzdrževanje,
storitve in transport četne ravni iz sestave Poveljstva za podporo. Za tretjo raven
delovanja se bodo vzdrževale zmogljivosti za kopenski transport moči čete ter
zmogljivosti za nadzor in koordinacijo premikov. Na tretji ravni delovanja bodo, če bo
treba, za delovanje zunaj ozemlja Republike Slovenije oblikovane zmogljivosti
nacionalnega podpornega elementa. Zmogljivosti za logistično podporo na drugi in tretji
ravni bodo modularne, premestljive in prilagodljive glede na dejanske potrebe.
V okviru zračnega transporta se bo ohranjal helikopterski del premestljive zmogljivosti
za medicinsko evakuacijo. Zmogljivosti helikopterskega zračnega transporta bodo
omogočale zračni transport pehotne čete v bojni aktivnosti v enem naletu. Do konca
prvega razvojnega obdobja bo zagotovljena helikopterska podpora delovanja KOSD.
Transport in oskrbo enot SV na razdaljah do 500 km od doma ali od območja delovanja
se bo v omejenem obsegu zagotavljal z letalom F2000EX, z letalom Turbolet na
razdaljah do 1000 km ter z letalom C-27J na razdaljah do 5000 km. SV bo dodatne
potrebe po strateškem zračnem transportu sil in tovora večjih dimenzij ali teže še naprej
zagotavljala na podlagi projekta SAC, večnacionalnih sporazumov (SALIS) ter prek
zunanjih domačih in tujih pogodbenih izvajalcev.
Vojaška zdravstvena enota (v nadaljevanju: VZE) zagotavlja zdravstveno oskrbo prve in
druge ravni za potrebe SV, zavezniških vojsk v okviru podpore države gostiteljice in če
bi bilo treba, skladno z zmožnostmi, tudi za potrebe javnega zdravstva ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Vojaške zdravstvene zmogljivosti bodo namenjene
zdravstveni oskrbi SV pri usposabljanjih na območju Republike Slovenije, pri delovanju
v vojni in krizi, v MOM in pri zagotavljanju medicine dela, tudi za uslužbence MO. Vojaške
zdravstvene zmogljivosti bodo združene v VZE. V okviru vojaških zdravstvenih
zmogljivosti se bodo vzdrževale premestljive zdravstvene zmogljivosti (Role 1 in Role 2)
ter razvili veterinarske zmogljivosti z epidemiološkim in kinološkim centrom.
V razvojnem obdobju 2022–2026 bo modernizacija oborožitve in opreme prednostno
usmerjena v:
 modernizacijo strateškega transporta po zraku z nabavo transportnega letala
srednjega dosega, s čimer bodo zagotovljeni strateški transport opreme in
pripadnikov SV, podpora delovanju doma in v tujini ter oskrba delovanj tudi za širše
nacionalne potrebe;
 nabavo dveh večnamenskih srednjih helikopterjev za podporo delovanja specialnih
sil;
 posodobitev zmogljivosti in zaščito srednjih transportnih helikopterjev Cougar AS
532 AL z vzpostavitvijo sistema elektronske zaščite (knjižnice groženj);
 posodobitev helikopterskih zmogljivosti Bell 412 za podaljšanje življenjske dobe za
opravljanje nalog SV na nacionalnem ozemlju ter nalog v podporo zaščiti in
reševanju ter nujni medicinski pomoči;
 posodobitev informacijskega sistema logistike povezljivega z informacijskimi sistemi
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Nata in EU, z namenom povečanja vzdržljivosti sil doma in v tujini;
nabave za redno ohranjanje zahtevanih količin streliva in minskoeksplozivnih
sredstev, tudi sodobnih, vodenih in odpornih na motenje;
posodobitev vojaškega zdravstva, dokup opreme za Role 2, nabavo kliničnih
laboratorijskih sistemov za hitro diagnostiko, nabavo opreme Role 1 za srednji
pehotni bataljon ter zamenjavo nujnih reševalnih vozil ter
nabavo transportnih vozil s protibalistično in protiminsko zaščito.

Zmogljivosti za podporo poveljevanja in kontrole
Zmogljivosti za podporo poveljevanja in kontrole bodo zagotavljale neprekinjenost
poveljevanja in kontrole, situacijsko zavedanje skozi skupno operativno sliko poveljstev
in enot SV v Sloveniji, v MOM pri delovanju v okviru zavezništva ter ob sodelovanju s
partnerskimi državami na strateški, operativni in taktični ravni. Podpirale bodo vodenje
vojaških operacij in delovanja na kopnem, v akvatoriju in zračnem prostoru ter v
elektromagnetnem spektru. Zmogljivosti za podporo poveljevanja in kontrole bodo
enakomerno porazdeljene po celotni strukturi SV. Sistem poveljevanja in kontrole bo
omogočal povezljivost med vojaškimi in obrambno-varnostnimi ter drugimi subjekti v
nacionalnem in mednarodnem okolju.
Za delovanje SV bo najpomembnejša operativna zmogljivost zagotavljanja neprekinjene
(24/7) združene operativne slike enot doma in v tujini ter skupno situacijsko zavedanje.
Sistem poveljevanja in kontrole bo posodobljen tudi s sodobnimi informacijskimi
rešitvami za podporo odločanju in poveljevanju.
Podporo PINK na strateški in operativni ravni bosta zagotavljala Enota za
komunikacijske in informacijske sisteme (v nadaljevanju: EKIS) v sestavi Poveljstva sil
SV in Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora (v nadaljevanju: 16. CNKZP) v
sestavi 15. polka vojaškega letalstva (v nadaljevanju: PVL). Zmogljivosti za podporo
sistemom PINK za statične in hrbtenične taktične KIS bodo skoncentrirane v EKIS.
Zmogljivosti za taktične komunikacije in informacijsko podporo bodo del enot SV.
Zagotavljanje komunikacijsko-informacijskih storitev bo organizirano skladno s
priporočili ITIL in pogoji FMN. Upravljanje statičnih KIS bo skupno s Službo za
informatiko in komunikacije.
Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora bo v povezavi z Operativnim centrom
Poveljstva sil SV zagotavljal nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije
in njegove bližnje okolice ter prenos podatkov uporabnikom v Republike Slovenije in v
zavezništvu (NATINAMDS). Center bo prešel na uporabo nove enotne Natove opreme
za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Radarji dolgega dosega bodo nadgrajeni.
Radarji kratkega dosega bodo nadgrajeni za doseganje povezljivosti. Enota se bo
kadrovsko prilagodila novim zahtevam in delovala v sestavi 15. PVL.
V razvojnem obdobju 2022–2026 bo modernizacija oborožitve in opreme prednostno
usmerjena v:
 nabavo komunikacijskega in informacijskega sistema premestljivih omrežij;
 nabavo bojnih radijskih naprav;
 nadgradnjo satelitskega sistema;
 nabavo opreme za modernizacijo KIS za mirnodobno delo ter
 sodelovanje pri razvoju naprednih sistemov kvantne kriptografije za potrebe
nacionalnovarnostnega sistema.
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5.2 RAZVOJ VOJAŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Razvoj vojaškega izobraževanja
Center vojaških šol bo preoblikovan zaradi dviga kakovosti vojaškega izobraževanja in
doseganja večje povezljivosti z javnim izobraževalnim sistemom v Republiki Sloveniji in
državah članicah EU ter zaradi boljše interoperabilnosti z zavezniškimi vojaškimi
izobraževalnimi sistemi. Za krepitev profesionalnosti in strokovnosti častnikov,
vzpostavitev organizacijske kulture, voditeljskih veščin, tehnične kulture, vojaške etike in
krepitev bojnega značaja, pripadnosti in morale pripadnikov SV bo prilagojeno izvajanje
izobraževalnega procesa, programov, modulov in predmetnikov sodobnim zahtevam
vojaških poklicev.
Razvoj vojaškega izobraževanja bo potekal v tesnem strateškem partnerstvu s tujimi
sorodnimi izobraževalnimi ustanovami, s čimer se bo podpiralo oblikovanje sodobnega
izobraževalnega sistema SV, krepila se bosta povezovanje in primerljivost z
zavezniškimi in partnerskimi izobraževalnimi ustanovami ter sodelovanje z nacionalnimi
in mednarodnimi izobraževalnimi ustanovami.
V okviru razvoja in strukturno-organizacijske umestitve vojaškega izobraževanja do leta
2022 bo Center vojaških šol pripravil koncept primerljivosti programov izobraževanja
častniškega kadra SV, ki bodo vključevali pripravo programov 1. in 2. bolonjske stopnje
po kakovostnih kazalnikih, ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu, in imeli za cilj
postopno in sistematično vzpostaviti tudi izobraževanje kandidatov na 3. bolonjski
stopnji, ki bo potekalo v okviru visokošolskega javnega zavoda, ki bo ustanovljen za
potrebe vojaškega izobraževanja ter v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami v
domovini in s strateškimi partnerji iz EU in Nata. Vojaška socializacija kandidatov za
častnike bo potekala že v zgodnji fazi izobraževanja na 1. bolonjski stopnji.
Vojaško izobraževanje bo vključevalo znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju
vojaških ved, s poudarkom na proučevanju tudi operativnih izkušenj SV, izkušenj iz
sodobnih oboroženih spopadov in vpliva novih tehnologij na razvoj SV. Tako bodo
povezane operativna praksa in razvojno-raziskovalne ter izobraževalne dejavnosti
zaradi ohranjanja in razvoja vojaškostrokovnega in specialističnega znanja.
Vzpostavljeno bo sodelovanje s sorodnimi nacionalnimi in mednarodnimi
znanstvenoraziskovalnimi ustanovami držav Nata in EU. Izobraževanje, ki bo skladno z
javno veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji bo namenjeno najprej zagotavljanju
vojaške izobrazbe častnikom v SV, uslužbencem MO in tudi celotnemu
nacionalnovarnostnemu sistemu.
Razvoj vojaškega usposabljanja
Pri usposabljanju posameznikov, enot in poveljstev se bo prednostno krepila bojna
pripravljenost, zato bo povečan obseg rednih taktičnih in strelskih usposabljanj,
izboljšane bodo individualne veščine in povečan obseg zahtevnejših taktičnih vaj s
scenariji višje intenzitete in bojnimi streljanji. Poudarek bo na izboljšanju delovanj v
razmerah zmanjšane vidljivosti, v urbanem okolju ter v pogojih omejenega dostopa do
elektromagnetnega spektra. Cilj je stalno preverjanje bojne pripravljenosti vsaj na ravni
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čete s podporo delovanja. Usposabljanje bo podprto z uporabo sodobnih vadbenih
sistemov in simulacijskih orodij. Bojna pripravljenost se preverja tudi zunaj zemljišč MO.
Oblikovan bo celostni program rednega usposabljanja za vzdrževanje zahtevane stopnje
pripravljenosti in ohranjanje bataljonske bojne skupine. Na podlagi načrta bo preverjana
zahtevana stopnja pripravljenosti bataljonske bojne skupine in drugih deklariranih
zmogljivosti v večnacionalne odzivne formacije. Vaje združenega delovanja ravni
bataljona se izvajajo predvsem v tujini ob opazovanju in sodelovanju zavezniškega
osebja.
Vojaško usposabljanje poveljstev in enot bo usmerjeno v pridobivanje ter razvijanje
sposobnosti in bo preverjano skladno s standardi Nata in zahtevami za doseganje
ustrezne stopnje pripravljenosti. Skladno s tem bo posodobljen sistem usposabljanja in
urjenja ter prenovljena metodologija UgP.
Do konca srednjeročnega obdobja bo bistveno izboljšano specialistično znanje in
veščine rodov ter služb in zmožnost usposabljanja združenega delovanja rodov tudi na
obstoječi opremi.
V okviru Centra za združeno usposabljanje se bo razvijal sistem simulacijskih orodij v
podporo načrtovanja, eksperimentiranja, vojnih iger in bojnega taktičnega usposabljanja
posameznika ter nižjih taktičnih enot z namenom implementacije in uporabe sodobnih
tehnologij. Sistem bo podpiral tudi procese oblikovanja in preverjanja koncepta delovanja
SV, ter drugih načrtov in konceptov, ki bodo opredeljeni v novi Obrambni strategiji
Republike Slovenije.
Pri razvoju vojaškega usposabljanja bodo upoštevane zahteve naraščanja obsega SV
in s tem vzpostavljanja prostorske organiziranosti, skladno s potekom modernizacije SV.
Krepili se bodo pogoji za hitro povečanje njenega kadrovskega obsega, s povečanjem
možnosti vojaškega usposabljanja prebivalstva v okviru prostovoljnega služenja
vojaškega roka in povečevanja pogodbene ter novih oblik pogodbene rezervne sestave.
Za dvig kakovosti vojaškega usposabljanja bo SV v obdobju 2022–2026:
 nadaljevala razvoj sodobnega organiziranega, celovitega in enovitega sistema
vojaškega usposabljanja;
 razvijala sodobna interaktivna vadišča, strelišča in taktične poligone z ovirami za čim
realnejšo bojno usposabljanje tudi v urbanem okolju;
 nadaljevala razvoj sistema simulacijskih orodij v podporo obrambnega planiranja in
operativnega načrtovanja, eksperimentiranja, vojnih iger in bojnega taktičnega
usposabljanja posameznikov in enot vseh rodov ter služb;
 nadgradila sistem usposabljanja posameznikov in skupin ter bojnega urjenja enot in
poveljstev;
 redno prilagajala programe TVSU tudi z namenom usposabljanja pripadnikov s
posebnim specialističnim znanjem;
 dodatno nadgrajevala strokovno znanje in veščine z usposabljanjem in
izobraževanjem v zavezniških in partnerskih državah ter
 v povečanem obsegu izvajala zahtevnejša usposabljanja enot na zavezniških ali
partnerskih vadiščih v primerih, ki presegajo zmogljivosti nacionalne infrastrukture.

29

5.3 RAZVOJ INFRASTRUKTURE MO
5.3.1

Razvoj vojaške infrastrukture

Vlaganja v vojaško infrastrukturo bodo usmerjena v zagotovitev pogojev za delovanje,
usposabljanje, urjenje in izobraževanje ter v ohranjanje in izboljšanje namestitvenih
zmogljivosti SV. Infrastruktura se bo prilagajala novo dobavljeni vojaški opremi. V letih
do 2026 se bodo prednostni izvajali projekti 1) gradnje in posodobitve vadišč in strelišč
s poudarkom na vadišču Poček in strelišču Bač; 2) prenove, adaptacije in posodobitve
vojašnic in skladišč SV, vključno z gradnjo manjkajočih objektov; 3) gradnje
infrastrukture za enoto za kibernetsko obrambo; 4) zagotovitve priveza za vojaška
plovila; 5) vzpostavitve manjkajočih ključnih zmogljivosti letališča Cerklje ob Krki; 6)
gradnje sistemov oskrbe z alternativnimi viri energije.
Področje vzdrževanja infrastrukture bo prednostno usmerjeno v sistemsko vzdrževanje
in nadgradnjo infrastrukture, opreme in naprav, infrastrukture za usposabljanje, v
energetsko in okoljsko sanacijo infrastrukture, posodobitve tehničnega varovanja
vojaške infrastrukture ter zagotavljanje predpisanih pogojev za uporabo infrastrukture.
Postopno bodo zamenjani sistemi za ogrevanje vojaških objektov z uporabo ekološko
sprejemljivejših sistemov. Poseben poudarek pri obnovi objektov bo namenjen
povečanju energetske učinkovitosti in vlaganju v obnovljive vire energije. Nadaljevala se
bo zamenjava azbestnih kritin na objektih. Finančna sredstva za celovito energetsko
sanacijo objektov po vojašnicah SV in drugih objektih v upravljanju ministrstva bodo
zagotovljena v okviru rednega proračuna in sredstev skladov, ki spodbujajo energetsko
obnovo objektov. Sanacija objektov se bo lahko izvajala tudi po modelu javnozasebnega partnerstva.
Nadaljevala se bo izgradnja in nadgradnja lastne komunikacijske infrastrukture in
optičnega omrežja MO ter povezav med najpomembnejšimi infrastrukturnimi objekti SV.
Posodabljala se bo infrastruktura operativnih centrov SV. Do leta 2026 bo zgrajena
infrastruktura za kibernetsko obrambo.
Nepremičnine, med katere spadajo objekti in okoliši objektov posebnega pomena, ter
nepremičnine za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo dolgoročno
ostale v upravljanju MO. Dolgoročno se bodo ohranile tudi nepremičnine, ki bodo
omogočale prostorsko organiziranost, nove oblike pogodbene rezerve in naraščanje sil
ter izvajanje načrta podpore države gostiteljice.
Infrastruktura za usposabljanje in urjenje
Vadišča in strelišča bodo po številu, urejenosti in opremljenosti omogočala usposabljanje
enot in prvo fazo naraščanja obsega SV. Enakomerno bodo razvrščena po Sloveniji in
vključena v lokalno okolje s prednostno posodobitvijo ali gradnjo vadišč in strelišč v
podporo usposabljanju in vzpostavitvi najpomembnejših zmogljivosti in enot, pri čemer
bo za doseganje večje gospodarnosti in organizacijske učinkovitosti upoštevana
prostorska bližina infrastrukture. Razvijala se bodo sodobna interaktivna vadišča in
strelišča za čim realnejšo bojno usposabljanje tudi v urbanem okolju.
Za potrebe razvoja Osrednjega vadišča SV (OSVAD) Postojna bo sprejet nov državni
prostorski načrt. Do lokacije Bile bosta zgrajena vodovod in električna napeljava, uredili
se bodo lokacija za boj v naselju in vzletišča za helikopterje ter brezpilotna letala.
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Do leta 2024 bo prenovljeno strelišče Bač z nadgradnjo in modernizacijo strelišča za
usposabljanje strelcev in posadk na razdaljah, daljših od 400 m, in strelišče za prehod
na taktična bojna streljanja.
Do leta 2023 bo celovito urejeno strelišče Apače z vzpostavitvijo strelišča za lahko
pehotno oborožitev do 400 m.
Nadaljevala se bo posodobitev preostalih strelišč SV:
Crngrob – nadgradnja strelišča za lahko pehotno oborožitev za streljanje na razdaljah
do 400 m in za bližinska streljanja s prehodom na taktična bojna streljanja (posameznik,
par, skupina).
Mlake – modernizacija in nadgradnja. Nadgradnja sektorjev in povečanje kapacitete za
streljanje na razdaljah na 400 m in na 200 m. Obnovitev ognjenih položajev, zagotoviti
vidnost ciljev, urediti odvodnjavanje in zagotovitev ustrezne tarčne tehnologije na vseh
štirih sektorjih.
Bloška polica – nadgradnja strelišča za prehod na taktična bojna streljanja (premikajoči
cilji, rafalno streljanje, neznane razdalje in taktične steze posameznika, para in skupine)
za lahko pehotno oborožitev do 400 m ter lahko pehotno oborožitev do 400 m, ki
omogoča objektivno merjenje strelskega standarda.
Pečovnik – gradnja strelišča za povečanje kapacitete za pehotno oborožitev do 400 m,
ki omogoča objektivno merjenje standarda doseganja rezultatov.
Mačkovci – gradnja strelišča za povečanje kapacitete za pehotno oborožitev do 300 m,
ki omogoča objektivno merjenje standarda doseganja rezultatov.
V sedanjih objektih SV se bo nadaljevala gradnja in posodobitev sobnih strelišč in vadišč
(simulatorji, trenažerji), ki bodo omogočala izvedbo urjenj v obsegu do vsaj enega
oddelka ob hkratnem povečanju njihove učinkovitosti.
Infrastruktura za namestitev in delovanje enot SV
V obdobju 2022–2023 bo posodobljena Vojašnica Edvarda Peperka v Ljubljani. Urejeni
bodo namestitveni pogoji na pomembnih lokacijah enovitega vstopa v SV, in sicer v
vojašnicah Janka Premrla Vojka v Vipavi, Boštjana Kekca na Bohinjski Beli, Murska
Sobota in v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Vzdrževanje in posodobitve se bodo
izvajali s trenutnimi projekti tekočega vzdrževanja. Za podporo urjenj in vaj ter izvajanja
podpore države gostiteljice bodo urejene in posodobljene namestitvene zmogljivosti
Vojašnice barona Andreja Čehovina v Postojni.
V obdobju 2024–2026 se bodo začeli postopki za celostno posodobitev Vojašnice
Generala Maistra v Mariboru, ki bo končana v drugem razvojnem obdobju po letu 2026.
Logistična infrastruktura
Nadaljevala se bo optimizacija skladiščnih zmogljivosti in posodobitev perspektivnih
skladišč. Posodobljena in dograjena bo infrastruktura za hranjenje bojnih vozil na
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lokacijah razmestitve matičnih enot v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, Škrilj,
Vojašnici Petra Petriča v Kranju, Vojašnici generala Maistra v Mariboru in Vojašnici
barona Andreja Čehovina v Postojni. Nadaljevali se bo gradnja, posodobitev in
prilagoditev delavnic SV. Prednostno bodo do leta 2026 posodobljene delavnice za
bojna vozila v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani in v Vojašnici generala Maistra v
Mariboru.
Na lokacijah vojašnic, skladišč SIMES in specialnih objektov za informacijsko ter
telekomunikacijsko dejavnost, elektronsko bojevanje in nadzor zračnega prostora bodo
vzpostavljeni in nadgrajeni zunanje varnostne ograje ter videonadzorni sisteme.
Infrastruktura za kibernetsko obrambo
Zgrajen bo objekt kibernetske obrambe v Kamni Gorici, ki se bo uporabljal za nastanitev
in delovanje kibernetskega centra (urada) in enote za kibernetsko obrambo SV.
Pripadniki MO bodo v objektu opravljali naloge zaščite kibernetskega prostora MO,
vključno z dežurno službo po načelu 24/7. Pripadniki MO in SV bodo sodelovali pri
skupnih zmogljivostih MO, kot so Varnostno operativni center (SOC) in Kibernetsko
vadbišče.
Infrastruktura zmogljivosti pomorstva
Zagotovljena bo infrastruktura za priveze plovil SV in njihovo vzdrževanje. Do ureditve
stalnih privezov plovil na čelu načrtovanega pomola III, skladno z Državnim prostorskim
načrtom (DPN) za celovito ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru se bodo
uporabljali začasni privezi na sedanji lokaciji pristanišča. Skladno s sprejetim DPN je do
leta 2023 predvidena ureditev pontonskih privezov ob zgrajenem Ro-Ro privezu Luke
Koper ob južnem robu ankaranskega obrobnega kanala pri njegovem izlivu v tretji bazen
ter ureditev dostopnega mostu do pontonskih privezov z območja vojašnice v Ankaranu.
Za podporo delovanja pomorskih enot SV je predvidena širitev območja vojašnice na
celotno območje za potrebe obrambe, opredeljeno v Državnem prostorskem načrtu. Na
tem območju bo zgrajena infrastruktura za delovanje mornariškega diviziona in urejeni
bodo prostori za delovanje hiperbarične medicine.
Letališča
Na osrednjem vojaškem letališču Cerklje ob Krki se bo zaradi dotrajanosti preplastil
zgornji ustroj vzletno-pristajalne steze in zgradili sistem za zasilno ustavljanje letal v sili
ter hangarske kapacitete za transportno letalo in dodatne helikopterje. Infrastrukturno bo
urejeno območje za namestitev, dodatne garažno-skladiščne prostore in skladišče MES.
Urejena bo cestna infrastruktura z dodatnimi vhodi v letalsko bazo in tehnično varovanje
letalske baze. Pridobljena so ustrezna dovoljenja za zagotovitev operativnosti letališča
za kategorijo CAT 1 (sposobnost za letenje v pogojih zmanjšane vidljivosti podnevi in
ponoči). Zagotavljale se bodo funkcionalnosti, za katerih gradnjo prispeva investitorski
delež tudi zavezništvo. Posodobljena bo komunikacijska oprema in uvedene nove
tehnologije (Link-16) ter implementirani novi priletni postopki, ki temeljijo na satelitski
navigaciji. Sprejete bodo normativne podlage, ki bodo omogočale izvajanje prevzetih
mednarodnih obveznosti za operativni zračni promet, uporabo vojaške infrastrukture in
z njimi povezanih postopkov v zračnem prostoru Republike Slovenije in na letališču. Med
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drugim bo dopolnjen Zakon o letalstvu in sprejeta Uredba o operativnem zračnem
prometu.
Leta 2022 in 2023 se bo odkupovalo zemljišča za gradnjo tretje faze obvozne ceste
okrog letališča Cerklje ob Krki, in sicer na relaciji Zasap–Črešnjice–Cerklje, mimo
zahodnega vhoda, ter leta 2023 in 2024 zemljišča za obvoznico Drnovo pri avtocesti.
Del letališča Jožeta Pučnika bo ostal v uporabi za SV, predvsem za delovanje
transportnih zmogljivosti SV v podporo sistemu ZIR in za nadzor, kontrolo in varovanje
zračnega prostora. Po vzpostavitvi ustreznih zmogljivosti bo letalska baza Cerklje ob
Krki postala primarno letališče za HNS, letališče Jožeta Pučnika pa bo ohranilo
sekundarno vlogo.
Nadzor zračnega prostora
Leta 2022 bo končana prenova prostorov 16. CNKZP na Brniku. Pripravljen bo sistem
za zaščiteno glasovno in podatkovno povezavo z zrakoplovi ter zemeljsko povezavo z
nadrejenim poveljstvom s projektom Link 16. Finančna sredstva zagotavlja zavezništvo
ob delnem sofinanciranju Republike Slovenije.
Oskrba z alternativnimi viri energije
Do leta 2024 bo vzpostavljena pilotna zmogljivost energetske samozadostnosti in
avtonomije Vojašnice Petra Petriča v Kranju s postavitvijo obnovljivih virov energije,
hranjenja viškov energije v vodiku in baterijah, s kogeneracijo električne energije in
toplote ter postavitvijo električnih in vodikovih polnilnic za podporo električne mobilnosti
in alternativne energetske oskrbe lokalnih skupnosti. Zmogljivost se bo do leta 2027
vzpostavila na dodatno štiri vojašnice in bo zagotovila vzpostavitev vodikovega koridorja
prek Slovenije. Proučene bodo možnosti razširitve koncepta alternativne oskrbe z
energijo tudi na druge ustrezne lokacije infrastrukture MO. Vzporedno se bo pilotno
uvajala mobilnost z alternativnimi pogoni v obrambni sistem. Dejavnosti oskrbe
obrambnega sistema z alternativnimi viri energije bodo izvajane v tesnem sodelovanju v
mednarodnem prostoru, z drugimi sektorji, znanstvenimi inštitucijami in industrijo.
5.3.2

Razvoj druge obrambne infrastrukture

Obseg infrastrukture upravnega dela MO bo prilagojen stvarnim dolgoročnim potrebam
na obrambnem področju in bo zagotovil delovanje vojaških in civilnih zmogljivosti s
področja obrambe države. Do leta 2025 bodo za upravni del MO zgrajeni dodatni
poslovni prostori in dodatna parkirna mesta. Pri načrtovanju rekonstrukcij sedanjih ter
gradnji novih objektov za namestitev in delo osebja bodo upoštevani namestitveni
standardi ter zahteve po energetski učinkovitosti objektov. Na podlagi nove Obrambne
strategije Republike Slovenije in zahtev naraščanja SV ter delovanja obrambnega
sistema v izrednih razmerah se bo preverila uporabnost vseh objektov in območij v lasti
MO. Opuščeni bodo le objekti in območja, ki so neperspektivni za obrambo. Objekti in
območja, ki se trenutno ne uporabljajo, vendar so lahko pomembni za obrambo, bodo
dani v najem.
MO bo prilagodilo število stanovanj, ki jih upravlja, potrebam in kadrovskemu obsegu
SV, pri čemer bo sledilo načelu ekonomičnosti. Do konca leta 2025 se bo kupilo še pet
stanovanj, od teh eno na Obali in štiri v Kranju. Do konca leta 2023 bo na Stanovanjski
sklad Republike Slovenije prenesenih 27 zemljiškoknjižno urejenih stanovanj.
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Zemljiškoknjižno neurejena stanovanja se bodo postopno urejala do leta 2026, v primeru
zahtevnejših sodnih postopkov pa tudi dlje. Zemljišča, za katera bodo občine pripravljene
skleniti uskladitvene pogodbe ali menjalne pogodbe, bodo urejena do leta 2026. Za
ureditev vojaških nepremičnin na zemljiščih fizičnih oseb se bodo izvajali odkupi glede
na razpoložljiva sredstva. V vojašnicah in objektih, kjer je to potrebno, se bodo območja
izključne rabe spreminjala skladno s spremembo namembnosti objektov.
V primeru odprodaje stanovanj bo skladno z zakonodajo predhodno zagotovljena izdaja
energetske izkaznice. Enako velja za stavbe in dele stavb, kot so določeni v Pravilniku
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14,
47/19 in 158/20 – ZURE). Na podlagi prioritet in energetskih pregledov ter razpoložljivih
finančnih sredstev se bo postopoma izvajala energetska sanacija objektov v upravljanju
ministrstva. Na podlagi Zakona o službi v Slovenski vojski se bo po sprejetju sprememb
in dopolnitev Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (MO, št. 00747/2012-11 z dne 28.1.2013, 007-117/2016-25 z dne 9.1.2018 in 007-26/2018-49 z dne
16.10.2019) v okviru socialno varstvene oskrbe izvajala odprodaja službenih stanovanj
v primerih, ko je pripadnik zaposlen v SV več kot deset let in je več kot tri leta najemnik
službenega stanovanja in mu to pomeni edino stanovanje.
Izvajali se bodo delni vzdrževalni posegi v posameznih stanovanjih, če bo treba in bo to
ekonomsko upravičeno, pa se bo lahko izvedla tudi celovita prenova posameznih enot.
Prav tako bo MO sodelovalo pri sofinanciranju posegov na večstanovanjskih objektih v
smislu energetske sanacije objektov v deležu stanovanj v upravljanju MO.
V prvi polovici leta 2022 se bodo z rekonstrukcijo objekta na Vrhniki zagotovili ustrezni
prostorski pogoji za hranjenje arhiva MO.
5.4 RAZVOJ CIVILNIH ZMOGLJIVOSTI IN KREPITEV ODPORNOSTI DRŽAVE IN
DRUŽBE
V srednjeročnem obdobju bodo rešitve za učinkovito opravljanje nalog civilne obrambe
in delovanje obrambnega sistema oblikovane v procesu prenavljanja strateških in
razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področja obrambe. Na podlagi nove Obrambne
strategije Republike Slovenije bo pripravljena Strategija civilne obrambe Republike
Slovenije. Obrambno in krizno načrtovanje v državi bo prilagojeno spremembam
varnostnega okolja ter trendom in zahtevam Nata in Evropske unije, vključno s potrebnim
dopolnjevanjem ali pripravo novih pravnih podlag (npr. področje kritične infrastrukture,
področje hibridnih groženj, morebitna uvedba posameznih sestavin vojaške obveznosti).
MO bo usmerjalo in medresorsko usklajevalo obrambno načrtovanje v državi, izvajalo
nadzor in zagotavljalo strokovno pomoč nosilcem obrambnega načrtovanja pri pripravi
obrambnih načrtov. S krepitvijo civilne pripravljenosti, poudarkom na neprekinjenem
delovanju oblasti ter odpornem in samozadostnem delovanju najpomembnejših funkcij
in storitev države ter z izvajanjem podpore SV in zavezniškim silam se bo krepila
odpornost države in družbe pred različnimi vrstami groženj in tveganj, vključno s
hibridnimi. Preverjanje odpornosti in civilne pripravljenosti Republike Slovenije tudi na
podlagi zavezniških meril (sedmih splošnih zahtev, njim pripadajočih smernic za
odpornost ter ocenjevalnih meril) bo pokazatelj uresničevanja in izvajanja zavezniških
meril ter komplementarnih EU na nacionalni ravni. Skladno s tem bo MO usmerjalo in
usklajevalo dejavnosti za krepitev odpornosti civilne obrambe v državi. Načrtovane
rešitve se bodo preverjale na nacionalnih in mednarodnih vajah, skladno z letnim
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Načrtom vaj obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, pripravljene bodo analize pridobljenih izkušenj, vključno s predlogi izboljšav,
ki se bodo implementirali v prakso.
Za opravljanje nalog podpore države gostiteljice bo Načrt zagotavljanja podpore države
gostiteljice v Republiki Sloveniji (Vlada Republike Slovenije, št. 80100-1/2014/5 z dne
17.6.2015) posodobljen tudi z vidika vojaške mobilnosti. Na tej podlagi bo vzpostavljena
informacijsko-komunikacijska rešitev za vzdrževanje baze podatkov o evidentiranih
civilnih zmogljivostih, ki bo uporabna in dostopna za vse nosilce zagotavljanja podpore
države gostiteljice.
Za izvajanje obrambnih dolžnosti bo MO zagotavljalo pogoje za vodenje in vzdrževanje
baz podatkov ter izvedlo nadgradnjo programov informacijskega sistema obrambnih in
zaščitnih dolžnosti za vodenje evidenc skladno z zakonodajo.
Nadaljevali se bodo postopki prilagoditve gradenj infrastrukturnih objektov obrambnim
potrebam na podlagi dolgoročnih potreb MO tudi s podporo računalniške evidence
prilagoditev gradenj.
Kartografska podpora za obrambo Republike Slovenije bo zagotovljena z razvojem in
vzdrževanjem kartografskega sistema, ki bo tudi skladen s standardi in geoprostorsko
politiko Nata. V okviru ISF, v sodelovanju s strokovnimi institucijami Republike Slovenije
in skladno s potrebami SV ter Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje bodo
razviti novi kartografski izdelki.
Geoprostorska dejavnost na MO se bo na podlagi pravilnika izvajala z vzpostavljeno
geoprostorsko zmogljivostjo, ki bo vključevala kartografsko, geoinformacijsko in
geoanalitično podporo.
Delovanje civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM zahteva postopno prilagoditev
izzivom ter uskladitev in prilagoditev njihovega delovanja novim razvojnim trendom,
varnostnim tveganjem in grožnjam ter novim oblikam nestabilnosti v mednarodnem
varnostnem okolju. Za vzpostavitev celostnega in dinamičnega pristopa za delovanje
civilnih funkcionalnih strokovnjakov se bo skladno z usmeritvami ministra za obrambo,
prizadevalo evidentirati čim širši nabor kandidatov s specifičnimi znanji in izkušnjami za
sodelovanje v mednarodnih operacijah in na misijah, v večnacionalnih pobudah in pri
izvajanju drugih obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi
pogodbami na obrambnem področju. Temu bodo prilagojene vsebine programa
usposabljanja kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake za področje civilnovojaškega sodelovanja in civilno-vojaških odnosov.
Na področju zoperstavljanja hibridnim grožnjam bo do določitve osrednjega
nacionalnega organa leta 2022 medresorsko koordinacijo in spremljanje hibridnih
groženj še naprej izvajalo MO v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve.
Dejavnosti bodo potekale komplementarno z dejavnostmi v Natu in EU. Pri tem bo
sodelovanje vzajemno potekalo tudi z evropskim Centrom odličnosti za zoperstavljanje
hibridnim grožnjam iz Helsinkov, za katerega bo v skladu z dogovori med resorji MO
prispevalo sredstva za njegovo delovanje.
Za načrtovanje učinkovite zaščite kritične infrastrukture Republike Slovenije in krepitev
njene odpornosti bo MO v sodelovanju z drugimi ministrstvi, nosilci sektorjev kritične
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infrastrukture in upravljavci kritične infrastrukture spremljalo uresničevanje določil
Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17 in 189/21 – ZDU – 1M,
podzakonskih aktov in opravljanje nalog, ki izhajajo iz njih, ter strokovno usmerjalo in
usklajevalo dejavnosti na področju kritične infrastrukture. Po uskladitvi in sprejetju nove
direktive EU, ki ureja odpornost kritičnih subjektov bodo izvedene dejavnosti za njeno
implementacijo v nacionalno zakonodajo. Skladno z Nacionalnim programom ISF za
obdobje 2021–2027 in z Akcijskim načrtom izvajanja sklada ISF se bodo začeli izvajati
projekti EU s področja kriznega upravljanja in kritične infrastrukture.
Podporo pri opravljanju nalog kriznega upravljanja bo zagotavljal KIS NCKU, v katerega
so vključeni subjekti obrambnega načrtovanja, kriznega upravljanja ter nosilci in
upravljavci kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. KIS NCKU se bo sproti
nadgrajeval in posodabljal. Leta 2023 se načrtuje tudi oprema za vključitev posameznih
resorjev, pomembnih za opravljanje nalog kriznega upravljanja in obrambnega
načrtovanja v omrežje, ki omogoča izmenjavo in obdelavo podatkov višjih stopenj
tajnosti.
Načrtovana je izvedba projekta, sofinanciranega iz ISF, s katerim bi se zagotovila
finančna sredstva za oblikovanje nove aplikacije, ki bi zamenjala zdaj še delujočo
aplikacijo ISPO (Informacijski sistem za podporo odločanja) za obveščanje in odzivanje
vseh subjektov, vključenih v KIS NCKU.
Leta 2022 je načrtovana izvedba projekta Digitalizacija analitične podpore NCKU (DAP
NCKU), financiranega iz sredstev raziskav in razvoja. Namen projekta je zaznavanje
groženj nacionalni varnosti ter analitična podpora odločevalcem, preden je sklicana
medresorska analitična skupina. Uspešno izveden projekt bo podlaga za pripravo
novega projekta, financiranega iz EU sklada ISF, s katerim bi se rešitve iz DAP NCKU
implementirale.

5.5 RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKEGA SISTEMA,
SISTEMOV ZA PODPORO POVELJEVANJA IN NADZORA TER KIBERNETSKE
OBRAMBE
Komunikacijsko-informacijski sistem MO
Zagotovljena bo visoka razpoložljivost in varnost KIS MO ter uvedene nove informacijske
rešitve in funkcionalno nadgrajene, tehnološko prenovljene ter varnostno utrjene
obstoječe.
Nadaljevalo se bo posodabljanje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture ter
konsolidacija informacijskih virov. Z vzpostavitvijo redundančnih procesnih, pomnilnih in
komunikacijskih zmogljivosti se bo povečala razpoložljivost infrastrukture in storitev KIS
ter zagotovila fleksibilnejša oblika izvajanja delovnih procesov. Raziskale se bodo
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možnosti optimizacije procesov ministrstva z uvedbo novih naprednih informacijskih
tehnologij.
Za optimizacijo delovanja in upravljanja KIS se bo nadgradilo komunikacijskoinformacijske podsisteme za obravnavo nacionalnih in tujih (Nato, EU) podatkov višjih
stopenj tajnosti ter povezalo med seboj komunikacijsko-informacijske podsisteme z
enakimi in različnimi varnostnimi domenami.
Kibernetska obramba
Kibernetska obramba MO je opredeljena kot niz ukrepov za zaščito komunikacijskih,
informacijskih in drugih elektronskih sistemov ter podatkov (v vseh oblikah), ki so
shranjeni, obdelani ali se prenašajo v teh sistemih glede zaupnosti, celovitosti,
razpoložljivosti in preverjanja pristnosti ter vključuje procese, aplikacije, storitve in
informacije.
Z uveljavljanjem kibernetskega prostora kot operativne domene vojaškega delovanja se
bo nadaljevalo varnostno utrjevanje komunikacijske in informacijske infrastrukture ter
informacijskih rešitev ministrstva. SV bo elemente kibernetske obrambe vključila v vse
oblike delovanja v njeni pristojnosti. Na MO bo poudarek na izboljšanju nadzora in
zaznavanja informacijskovarnostnih dogodkov v KIS MO, pri vzpostavitvi kibernetskega
vadbišča ter nadzornih in odzivnih zmogljivosti za odziv na informacijske varnostne
dogodke (varnostno operativni center). Kibernetsko vadbišče bo zagotavljalo vse
potrebne pogoje za strokovno-tehnično usposabljanje kadra na področju kibernetske
obrambe ter podpiralo sodelovanje in izmenjavo znanja tudi z drugimi organi ter
razvojnimi, raziskovalnimi, akademskimi in gospodarskimi subjekti. Razvoj zmogljivosti
kibernetske obrambe MO bo sledil zahtevam uporabe v stacionarnem in taktičnem KIS
in konceptu (v nadaljevanju: FMN).
Z usposabljanjem, izobraževanjem in vajami na področju kibernetske obrambe v
nacionalnem in mednarodnem okolju se bo izboljševalo zavedanje o kibernetskih
grožnjah, razvijalo znanje in veščine ter gradilo zaupanje na nacionalni ravni in v
zavezništvu. Krepile se bodo dejavnosti za dvig ozaveščenosti in usposobljenosti
uporabnikov pri delu v kibernetskem prostoru. Poseben poudarek bo namenjen
pridobivanju strokovno usposobljenega kadra, tudi z oblikovanjem kibernetske rezerve
v okviru novih oblik pogodbene rezerve. Oblikovani bodo ukrepi za izboljšanje pogojev
dela in statusa uslužbencev na področju kibernetske obrambe s ciljem večje
konkurenčnosti na trgu delovne sile.
Nadaljevala se bo implementacija že danih zavez na področju kibernetske varnosti in
krepilo sodelovanje z zaveznicami, partnerji ter javnimi in zasebnimi deležniki na
področju kibernetske varnosti in obrambe. Postopno se bo preusmerilo dejavnosti z
zaznavanja in odzivanja na predvidevanja o prihodnjih kibernetskih grožnjah in
ocenjevalo njihove zmogljivosti in namere. Slednje se bo dosegalo skozi redno pripravo
analiz, ocen groženj in načrtov odzivanja na dogodke v kibernetskem prostoru. Razvijalo
se bo zmogljivosti za celoten spekter delovanja v kibernetskem prostoru.
Od leta 2022 do 2026 bodo nadgrajene organizacijsko-strukturne in procesne rešitve ter
dejavnosti za dvig odpornosti pred kibernetskimi grožnjami. V miru se bodo rešitve
usmerjale v povezovanje vseh deležnikov MO na področju načrtovanja, upravljanja,
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razvoja, organiziranja, uvajanja in vzdrževanja KIS ter kibernetske obrambe MO. V vojni
se vojaške kibernetske zmogljivosti prednostno usmerijo v delovanje SV.
Leta 2022 bo ustanovljena organizacijska enota Kibernetski urad v okviru OVS, ki bo
prevzela obveznosti varovanja in zaščite kibernetskega prostora. Obveznost za
varovanje in zaščito sistemov za podporo poveljevanju in kontroli SV kot delu
kibernetskega prostora MO bo prenesena na SV.
Do leta 2026 bo vzpostavljena Uprava za kibernetsko obrambo kot organ v sestavi MO
zaradi optimizacije in centralizacije kadrovskih, finančnih, materialnih virov in procesov
upravljanja kibernetskega prostora. Uprava bo izvajala kibernetsko obrambo
kibernetskega prostora z oblikovanjem, uvajanjem in upravljanjem organizacijskih in
tehnoloških ukrepov ter dejavnosti za odvračanje, onemogočanje, preprečevanje in
odbijanje kibernetskih napadov ter z analizo in obvladovanjem kibernetskih groženj vse
dni v letu, 24 ur na dan.
V začetku leta 2024 bo SV vzpostavila Enoto za kibernetsko obrambo (v nadaljevanju:
EKO) in zagotovila vse pogoje, da bo ta do konca leta 2024 dosegla začetne, do konca
2026 pa končne operativne zmogljivosti, s čimer se bo v SV zagotovilo zmogljivost za
izvajanje delovanj v kibernetskem prostoru in zaščito sistemov za podporo poveljevanju
in kontroli. EKO bo pri izvajanju poslanstva sodelovala z enotami SV, ki zagotavljajo
delovanje KIS SV in izvajajo elektronsko bojevanje, ter z notranjimi organizacijskimi
enotami MO.
SV bo kibernetski prostor integrirala v vse vsebine združenih operacij, z vključevanjem
vseh vojaških funkcij.

5.6 RAZVOJ OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE DEJAVNOSTI
Obveščevalno varnostna služba bo nadaljevala razvoj in nadgradnjo obrambnih
obveščevalnih zmogljivosti, ki bodo omogočale učinkovito obveščevalno,
protiobveščevalno in varnostno podporo zakonsko opredeljenim uporabnikom na
strateški ravni.
Razvoj obveščevalno-varnostne dejavnosti bo potekal skladno s spreminjajočim se
mednarodnim varnostnim okoljem, grožnjami in izzivi, obrambnimi interesi Republike
Slovenije ter z ambicijami in obveznostmi Republike Slovenije v okviru Nata in EU.
S ciljem uresničevanja zakonsko opredeljenih nalog se bo obveščevalno-varnostna
dejavnost na MO razvijala in nadgrajevala v organizacijskem, kadrovskem in tehničnem
smislu. Večja pozornost bo namenjena nadgradnji sistema strokovnega izobraževanja
in usposabljanja kadrov, ki bo potekalo z uporabo lastnih izobraževalnih kapacitet v OVS
in SV ter ob podpori drugih ustreznih nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih
institucij.
Zaradi potrebe po zagotavljanju učinkovite obveščevalno-varnostne podpore vsem
subjektom nacionalnovarnostnega sistema na strateški ravni se bo nadaljevalo in krepilo
sodelovanje med OVS in SV. Na podlagi analize obstoječih delovnih procesov na vseh
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ravneh obveščevalno-varnostne dejavnosti bodo med OVS in SV izvedene ustrezne
spremembe nosilcev teh procesov.
Skladno s spremembami na področju zavezniške doktrine odzivanja na vse bolj
kompleksne in nepredvidljive varnostne grožnje in tveganja se v Natu in EU nadgrajuje
sistem zgodnjega opozarjanja, ki nima le strateškega značaja. Zato bo na področju
obveščevalno-varnostne dejavnosti večjo vlogo, skladno z zakonskimi pristojnostmi,
prevzemala tudi SV, zlasti v smislu razvijanja vojaških obveščevalno-izvidniških
zmogljivosti in prevzemanja zavezniških vojaških standardov v slovenske vojaške
standarde na obveščevalnem področju.
Kot nosilec obveščevalno-varnostne dejavnosti na obrambnem področju bo OVS prek
Sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljevanju: SSNAV) dala pobudo za
pripravo nacionalne ocene varnostnih tveganj in groženj leta 2022, in sicer v sodelovanju
s pristojnimi institucijami nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije. Pri tem
bo OVS ob podpori Generalštaba SV pripravila prispevek, ki bo obsegal pregled in oceno
posameznih dejavnikov, ki imajo oziroma bi lahko imeli neposredne ali posredne
negativne učinke na obrambni sistem in obrambne interese Republike Slovenije.
Omenjena ocena bo v prihodnjem obdobju posodobljena enkrat na leto oziroma, če bo
treba, tudi v krajših časovnih obdobjih.
V okviru mednarodnega sodelovanja bo OVS še naprej dejavno delovala z
obveščevalnimi strukturami Nata in EU pri pripravi strateških ocen varnostnih tveganj in
groženj. Delovala bo tudi v Natovem sistemu zgodnjega opozarjanja na dejanske in
morebitne varnostne grožnje, pri čemer bo prevzemala sorazmeren del odgovornosti v
smislu zagotavljanja, analiziranja in vrednotenja obveščevalnih podatkov. Na področju
mednarodnega bilateralnega sodelovanja bo OVS vzdrževala in nadgrajevala izmenjavo
informacij s tujimi vojaškimi obveščevalnimi in varnostnimi službami, zlasti iz držav, s
katerimi ima Republika Slovenija enake ali podobne interese na področju varnosti in
obrambe ter s katerimi sodeluje v MOM.

5.7 RAZISKAVE IN RAZVOJ
Raziskave in razvoj bodo usmerjene v preverjanje in zagotavljanje tehnologij, ki bodo
podpirale srednje- in dolgoročno vzpostavljanje prednostnih obrambnih zmogljivosti
države. Sredstva se bodo postopno povečevala proti enemu odstotku obrambnih
izdatkov, pri tem pa se bodo hkrati izvajali ukrepi za zagotovitev ustreznega strokovnega
znanja.
Uravnotežilo se bo razmerje med temeljnimi znanstvenimi raziskavami in projekti višjih
tehnoloških zrelosti. Temeljne raziskave se bo izvajalo v sodelovanju z
znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in se že v začetnih fazah poskušalo povezovati z
razvojno naravnanimi podjetji. V uresničitev projektov višjih tehnoloških zrelosti se bodo
vključevale gospodarske entitete. Tako se bo krepila nacionalno industrijsko obrambno
bazo. Spodbujalo se bo vključevanje novih in prebojnih tehnologij.
Vključevalo se bo tudi v razvojno-raziskovalne dejavnosti v mednarodnem okolju in tako
dodajalo vrednost domačemu znanju ter prizadevalo za dolgoročno podporo k
doseganju zmogljivosti, pri čemer izključno lastno financiranje ne bi bilo racionalno.
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Spodbujalo se bo vključevanje slovenskih podjetij v obrambne raziskave in razvoj ter
pridobivanje razvojnih sredstev tudi na mednarodni ravni. Zaradi krepitve nacionalne
obrambne industrije in industrije za dvojno uporabo ter skladno z nacionalnimi
prednostnimi nalogami in realnimi zmožnostmi se bodo s poudarkom na razvoju
tehnološko naprednih, novo nastajajočih prebojnih tehnologij proučile tudi priložnosti za
dejavno vključevanje v nove in razvijajoče se zavezniške pobude s področja raziskav,
razvoja in inovacij (npr. Pospeševalnika obrambnih inovacij za Severni Atlantik – DIANA
in Natovega inovacijskega sklada – NIF).
Skladno s prednostnimi nalogami obrambnega planiranja se bodo izvajali raziskovalnorazvojni projekti v okviru EDA, podpirale pobude in prizadevanja za sodelovanje
slovenskih raziskovalnih organizacij in razvojno usmerjenih podjetij v okviru EDF ter
nadaljevalo sodelovanje pri dejavnostih v okviru Natove Organizacije za znanost in
tehnologijo.
Do leta 2026 se bo prednostno osredotočalo na naslednja znanstveno-tehnološkorazvojna področja oziroma tematske sklope:
Najpomembnejši projekti razvoja:
 napredne komunikacije in informacijske znanosti (varne komunikacije, kvantne
tehnologije, obravnava velepodatkov),
 razvoj avtomatiziranih in avtonomnih sistemov za različne domene in področja
delovanja (kopensko, pomorsko, zračno) ob upoštevanju človeškega dejavnika
ter zaščita omenjenih sistemov,
 razvoj varčnih, učinkovitih in naprednih energijskih sistemov (alternativni viri goriv
in pogonov, energijsko upravljanje, shranjevanje energije) z upoštevanjem
klimatskih sprememb,
 simulacije in modeliranje v podporo odločanju,
 razvoj senzorskih sistemov,
 razvoj zmogljivosti za delovanje in zaščito v elektromagnetnem spektru.
Druga področja:
 napredne biološke in povezane znanosti (npr. sintezna biologija, RKBO),
 sistemi multispektralne kamuflaže,
 kognitivne znanosti, izboljšana učinkovitost delovanja in zdravje vojaka,
 zaščita sil (pred usmerjenimi energijskimi viri, elektromagnetnim delovanjem itn.),
 tehnologije v podporo vesoljski domeni,
 obrambno-varnostne študije.
V raziskave in razvoj navedenih področij se bo, kolikor se bo le dalo, vključilo naslednja
presečna področja:
 umetna inteligenca,
 kibernetika,
 digitalizacija.
6 UPRAVLJANJE KADROVSKIH VIROV
V srednjeročnem obdobju se bo pridobivanje kadrovskih virov MO prednostno usmerilo
v popolnjevanje področij, ki prispevajo k doseganju bistvenega izboljšanja obrambne
sposobnosti in odpornosti države. Za doseganje navedenega cilja bo najbolj pomembno
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dosledno in sistemsko načrtovanje ter izvajanje kadrovske politike za popolnjevanje
prednostnih delovnih mest na podlagi jasnih kvalitativnih meril. Z optimizacijo in
racionalizacijo kadrovskih procesov (informatizacija kadrovskih procesov, interni trg dela
znanja in priložnosti, izvedba razvojnega pogovora, presoja kompetenc ter ugotavljanje
potreb po usposabljanjih ipd.) se bosta povečala odzivnost in prilagodljivost procesov za
doseganje interesov in ciljev na obrambnem področju.
Oblikovane bodo pregledne karierne poti uslužbencev vse od selekcijskih postopkov
prek meril poviševanja in postavitve na delovno mesto. Zagotavljali se bodo pogoji za
ohranjanje ter prenos znanja in izkušenj ter kontinuirano izobraževanje in usposabljanje
uslužbencev za nemoteno izvajanje in nadgradnjo procesov obrambnega resorja.
Omogočen bo reden pretok kadra na strokovno primerljivih vsebinskih področjih v
obrambnem resorju, s čimer se bodo zagotavljali večji pretok znanja, izkušenj in
strokovnega kariernega razvoja uslužbencev. Zagotovljeno bo poenotenje statusov
zaposlenih na MO. Slednje zahteva ustrezno usposobljenost in obrambno pripravljenost,
vključno z vzdrževanjem psihofizične pripravljenost in redno preizkušanje ravnanja z
orožjem skladno z zahtevami razporeditve na delovno dolžnost in z zahtevami
obrambnih načrtov. Status uslužbencev na MO se bo urejal z ustrezno dopolnitvijo
normativnih dokumentov.
V okviru celovitih prizadevanj za izboljšanje kadrovskega stanja in krepitve strokovnega
znanja v nacionalnovarnostnem sistemu Republike Slovenije bo dana pobuda za
vzpostavitev zaporednega pretoka in delne izmenjave kadra v nacionalnovarnostnem
sistemu. Pobuda bo vključevala zahtevo pridobljene kvalifikacije najmanj druge faze
TVSU kot merila za prednostno zaposlitev oziroma prezaposlitev v strukturah
nacionalnovarnostnega sistema. Prilagojeni bodo področni normativni akti za
zaposlovanje na delovnih področjih, ki vključujejo ravnanje z orožjem, tako da bo
pridobljena kvalifikacija najmanj prve faze TVSU pogoj za zaposlitev. V ta namen bodo
v sodelovanju s pristojnimi resorji pripravljene smiselne rešitve za nadgradnjo zahtevanih
normativnih aktov.
Kadrovska struktura na obrambnem področju se do leta 2026 ne bo zmanjševala.
Prednostno se bo popolnjevala na področjih strateškega planiranja, investicij,
opremljanja z glavno oborožitvijo in opremo, raziskav in razvoja, kibernetske obrambe,
kriznega odzivanja in zoperstavljanja hibridnim grožnjam.
Z navedenimi ukrepi bo vzpostavljeno strokovno in motivacijsko delovno okolje. Še
naprej bo posebna skrb namenjena zdravju in varnosti pri delu, vključevanju v akcije
promocije zdravja pri delu ter promoviranju zdravega življenjskega sloga ter
uravnoteženosti med delom in prostim časom zaposlenih. Zagotovljeno bo varno
delovno okolje in prostori, vključno z investicijami v pomembne infrastrukturne
nadgradnje.
Upravljanje kadrovskih virov v Slovenski vojski
Za popolnjevanje vseh sestav in enot SV bo posebna pozornost namenjena pridobivanju
ustreznega kadra tako z vidika količine kot kakovosti (kompetence, psihofizične
sposobnosti, starostna struktura itn.). S tem namenom bo vzpostavljen učinkovitejši
sistem upravljanja kadrovskih virov.
Za izboljšanje kadrovskih razmer se bodo izvajali sistemski ukrepi, usmerjeni v krepitev
vojaškega profesionalizma, razvoj voditeljskih veščin, preglednih kadrovskih poti,
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strokovnosti, bojnega karakterja ter pripadnosti in morale pripadnikov SV. Tako se bosta
izboljševali organizacijska klima in kultura za zagotavljanje motiviranih in zadovoljnih
pripadnikov, da bi se dosegla učinkovitost enot in posameznikov pri opravljanju nalog.
Kadrovska politika bo pregledna z jasnimi kariernimi potmi, vse od transparentnih meril
in selekcijskih postopkov prek meril poviševanja in postavitve na dolžnosti do konca
vojaške službe. Najpomembnejše merilo pri poviševanju bo sposobnost za opravljanje
zahtevnejše dolžnosti, vključno z ustreznimi vsebinskimi kompetencami. Pri menjavah
na dolžnostih se bosta zagotovila kontinuiteta znanj in prenos izkušenj za nemoteno
izvajanje in nadgradnjo procesov. Za vse rodove in službe bodo na podlagi
posameznikovih kompetenc omogočene karierne poti od taktične do strateške ravni.
Načrtovanje kadrovskih virov bo temeljilo na potrebah SV ter bo usmerjeno v
vzpostavitev in ohranjanje ustreznega obsega in strukture kadra. Z aktivnim pristopom
pridobivanja in zaposlovanja se bo osredotočalo na pomlajevanje kadrovske sestave, da
bi se izboljšala kadrovska struktura. Pri pridobivanju kadra bo dan poudarek predvsem
kandidatom s tehničnim znanjem in z drugimi vrstami znanja (zdravstvo, kibernetika,
umetna inteligenca itn.), ki podpirajo razvoj, modernizacijo in delovanje SV. Struktura
vojaških uslužbencev se preoblikuje tako, da se bo uporabljala izključno za zagotavljanje
specialističnih kadrov pri popolnjevanju prednostnih zmogljivosti. Posebna pozornost bo
namenjena povečanju števila kandidatov za častniške dolžnosti.
Za opravljanje nekaterih specialističnih dolžnosti v stalni sestavi in za vključevanje v
pogodbeno ali nove oblike pogodbene rezervne sestave bodo izbirna merila smiselno
prilagojena predvidenim nalogam ob ohranjanju varnostnega preverjanja. S tem
namenom bodo do konca leta 2022 prenovljena tudi merila zdravstvene sposobnosti za
opravljanje poklicne vojaške službe.
Nadaljevali se bodo ukrepi izboljšanja delovnopravnega statusa vojaških oseb ob
upoštevanju posebnih obveznosti, obremenitev in omejitev vojaškega poklica, s čimer
se bo doseglo višje povpraševanje po opravljanju vojaškega poklica in njegovo
konkurenčnost na trgu dela. Zato bo oblikovan ločen plačni sistem SV v okviru skupnih
temeljev sistema plač, ob predhodni ureditvi plačnih nesorazmerij, ki so nastala v
preteklih obdobjih. Ob upoštevanju zahtev po visoki pripravljenosti in odzivnosti kadra
ter psihofizičnih obremenitev vojaške službe bo SV svojo strukturo in organiziranost
enakomerno umestila v prostor.
Direktorat za obrambne zadeve izvaja promocijo na strateški ravni oziroma seznanitve
vojaških obveznikov rednih letnikov z njihovimi pravicami in dolžnostmi ob vpisu v
vojaško evidenco. SV se bo leta 2022 neposredno vključila v izvajanje promocijskih
dejavnosti in neposredno pridobivanje kadra za vse kategorije vojaške službe.
Sodelovala bo pri organizaciji in izvedbi predstavitev vojaškega poklica v srednjih šolah,
pri izvajanju promocije vojaškega poklica v okviru poveljstev in enot SV (npr. dan SV,
dnevi odprtih vrat vojašnice, športni dnevi za učence in dijake v vojašnicah, strelska
tekmovanja) ter pri drugih promocijskih dogodkih. Cilj bo dosežen z oblikovanjem
sodobnejšega sistema pridobivanja kadra, ki bo temeljil na ustreznih pristojnostih
izvajalcev tega procesa, ki bodo odgovorni za usklajevanje in pospeševanje vseh faz
procesa.
Na področju promocije vojaške službe in pridobivanja kadra bodo ukrepi usmerjeni v
iskanje inovativnih pristopov, ki bodo bližje potrebam in interesom mladih. Ena izmed
najpomembnejših promocijskih točk za vstop v SV je obrambno ozaveščanje
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državljanov, ki se bo izvajalo prek mladinskih in študentskih vojaških taborov (skupaj do
500 kandidatov na leto) in strelskih ter drugih podobnih tekmovanj. Nadaljevali se bo
aktivna politika štipendiranja dijakov in študentov (skupaj do 300 štipendistov na leto) ter
širitev možnosti pridobivanja izobrazbe med opravljanjem vojaške službe ter delovnih
izkušenj in znanja v okviru praktičnih izobraževanj in drugih oblik vključevanja v SV.
Sistem štipendiranja bo posebej usmerjen v pridobivanje kadra s specialističnim
znanjem in deficitarni profili na trgu delovne sile, pomembnimi za zagotavljanje
zmogljivosti SV, ter z jasno izraženim interesom za delo na obrambnem področju. V
štipendiranje bodo še vedno vključeni tudi dijaki vseh srednješolskih programov.
Pripravljene bodo sistemske ureditve sodelovanja s fakultetami in tudi z Gospodarsko
zbornico Slovenije.
Rezervna sestava in mehanizem prostovoljnega ter tudi možnih drugih oblik služenja
vojaškega roka bodo sestavljali pomemben člen pri dopolnjevanju stalne sestave SV in
povezave z lokalnim okoljem.
Pripadniki pogodbene rezervne sestave bodo lahko ob izpolnjevanju pogojev za določen
čas zamenjevali tudi pripadnike stalne sestave in zagotavljali njeno vzdržljivost s
prevzemanjem nalog nižje intenzivnosti ali nalog na deficitarnih strokovno-specialističnih
področjih.
S postopki pridobivanja in usposabljanja pogodbene rezervne sestave (v nadaljevanju:
PRS) in novih oblik pogodbene rezerve se bo omogočila ustrezna popolnitev ter uporaba
rezervne sestave. Leta 2023 bo pripravljena Strategija rezerve Slovenske vojske in
določene dolžnosti in ravni popolnjevanja poveljstev in enot SV s PRS. Zahteve po
kompetencah PRS bodo prilagojene pričakovanim nalogam in načinu njihove uporabe.
PRS se bo glede na potrebe in namen vključevala v opravljanje nalog v SV v domovini
in v MOM ter v skupna vojaška usposabljanja doma in v tujini. Ob koncu vojaške službe
v stalni sestavi bo predvidena postopna vključitev pripadnikov v pogodbeno in nove
oblike pogodbene rezerve.
Za zagotavljanje številčnejšega in aktivnejšega vključevanja državljank in državljanov v
rezervno sestavo bodo sprejeti sistemski ukrepi s področja zakonskega varovanja pravic
pri delu med daljšo odsotnostjo z delovnega mesta zaradi opravljanja vojaške službe ter
s tem povezanih nadomestil, kompenzacij in ugodnosti. Pogodbeni pripadnik bo med
opravljanjem nalog v SV ohranil višino plače, ki jo prejema pri delodajalcu, pri čemer bo
za opravljeno delo v SV plačan enako kot pripadniki stalne sestave, razlika do plače pri
civilnem delodajalcu pa bo pokrita s posebnim nadomestilom. Sprejeti bodo ukrepi za
dodatno motiviranje njihovih delodajalcev.
Program prostovoljnega služenja vojaškega roka bo časovno, prostorsko in vsebinsko
prilagojen značilnostim mlajših generacij ter predvsem zahtevam popolnjevanja
rezervne sestave. Okrepila se bodo prizadevanja za vključevanje državljanov v sistem
prostovoljnega služenja vojaškega roka, ki predstavlja eno najpomembnejših vstopnih
točk v SV. Oblikovan bo sistem vzdrževanja stikov z državljani, ki so uspešno opravili
prostovoljno služenje vojaškega roka, tudi za namen pridobivanja usposobljenega kadra
za vse oblike vojaške službe. Pri izdelavi Strategije rezerve Slovenske vojske se bodo
upoštevali vidiki razvoja, oblikovanja, usposabljanja in izobraževanja pripadnikov
rezervne sestave. Omogočeno bo šolanje častnikov za rezervo, kar se bo izvedlo s
ponovnim aktiviranjem programa šole za častnike vojnih enot. V primeru obrambnih
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zahtev bo mogoče prostovoljno služenje vojaškega roka nadgraditi s selektivnim ali
splošnim služenjem vojaškega roka.
Prostovoljno služenje vojaškega roka bo prilagojeno tako prilagoditi tako, da bo na leto
lahko služilo vojaški rok do 500 kandidatov na različnih lokacijah v Sloveniji z do štirimi
napotitvami na leto. Vključevanje v prostovoljno služenje vojaškega roka se bo
omogočilo čim več zainteresiranim državljanom, ki izpolnjujejo pogoje. Če bo treba, bodo
izvedene spremembe v vsebini in načinu izvajanja ter pri ocenjevanju uspešnosti
udeležencev, kar bo omogočalo približevanje poslanstvu prostovoljnega služenja
vojaškega roka.
Program TVSU bo redno posodabljan tudi za zagotavljanje pripadnikov s posebnimi
specialističnimi znanji.
Skrb bo namenjena iskanju ustreznih delovnih mest invalidom, pripadnikom z
zdravstvenimi omejitvami in pripadnikom po 45. letu starosti, ki se bodo prerazporejali
na delovna mesta z manjšimi fizičnimi obremenitvami v SV, na primer v EVOJ, ali na
ustrezna delovna mesta v nacionalnovarnostnem sistemu oziroma državni upravi.
Skrb za pripadnike bo osredotočena na skrb za pripadnike in njihove družine med
usposabljanjem in opravljanjem nalog, ki zahtevajo pogosto ali dolgotrajno odsotnost od
doma. Pripravljen bo predlog nadgradnje sedanjega sistema skrbi za pripadnike s širšim
naborom ukrepov. Posebna pozornost bo namenjena ohranitvi doseženega statusa
celostne skrbi za osebje v MOM ter športni dejavnosti pripadnikov SV, tradicionalnim
vojaškim športom in sodelovanju njihovih družinskih članov.
V procesu priprave na odhod po prenehanju pogodbe o zaposlitvi se bodo z drugimi
organi državne uprave sklenili dogovori o možnosti prerazporejanja pripadnikov, ki bi
tako po koncu vojaške kariere ohranili status in zaposlitev v državni upravi. V dogovorih
z Ministrstvom za finance (v nadaljnjem besedilu: MF) se bo še naprej poskušalo
zagotovili ugodnejšo davčno obravnavo preostalih izplačil ob odhodu iz vojaške službe.
Na področju skrbi za nekdanje pripadnike se bo nadgradilo izvajanje programov za
kakovostno staranje v Medgeneracijsko informativno družabnih središčih MO oziroma v
medgeneracijskih skupinah za kakovostno staranje.
7 FINANČNI VIRI
Skladno z Natovo metodologijo obrambni izdatki Republike Slovenije vključujejo
sredstva za financiranje obrambnega sistema (upravni del MO, SV in IRSO), sredstva
za vojaške pokojnine, ki jih Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prejema
neposredno iz državnega proračuna oziroma MF, ter sredstva Urada Vlade RS za
varovanje tajnih podatkov. Iz spodnje tabele je razvidno, koliko odstotkov skupnih
obrambnih izdatkov predstavljajo vključeni uporabniki.
Oznake vrstic
1911 Upravni del MO
1914 Slovenska vojska
1915 Inšpektorat RS za obrambo
pokojnine
UVTP
Skupna vsota

2022
9,0%
84,7%
0,1%
6,0%
0,1%
100,0%

2023
7,9%
86,5%
0,1%
5,4%
0,1%
100,0%
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2024
7,0%
88,0%
0,1%
4,7%
0,1%
100,0%

2025
6,7%
88,6%
0,1%
4,5%
0,1%
100,0%

2026
6,4%
89,1%
0,1%
4,3%
0,1%
100,0%

Tabela 1: Struktura obrambnih izdatkov po proračunskih uporabnikih

Obrambni izdatki ne vključujejo sredstev, namenjenih Upravi RS za zaščito in reševanje,
Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Upravi RS za
vojaško dediščino.
Srednjeročna finančna projekcija temelji na sprejetih spremembah proračuna za leto
2022 in na sprejetem proračunu za leto 2023 ter nominalnemu povečanju obrambnih
izdatkov v obdobju od leta 2024 do 2026. Obrambni izdatki se bodo v obdobju od leta
2022 do 2026 povprečju medletno povečali za okoli 72 milijonov evrov in bodo leta 2026
dosegli 983 milijonov evrov, kar je 485 milijonov več kot leta 2020.
Od leta 2022 do leta 2026 se bo v strukturi načrtovanih obrambnih izdatkov delež
izdatkov za osebje zmanjšal, delež , namenjen nabavam glavne opreme, gradnjam ter
razvoju in raziskavam, pa se bo postopno povečal in bo leta 2026 predstavljal 38
odstotkov obrambnih izdatkov. Razmerje med stroški za osebje, operativnimi stroški in
stroški za investicije bo leta 2026 41 : 21 : 38 in bo odstopalo od ciljnega razmerja
obrambnih izdatkov 50 : 30 : 20 zaradi večjih nakupov obrambnih zmogljivosti.

Graf 1: Struktura obrambnih izdatkov
Stroški za osebje, ki omogočajo ohranjanje predvidenega obsega kadrovske strukture
upravnega dela MO in SV, predstavljajo največji strošek v strukturi obrambnih izdatkov.
Med te stroške štejemo plače zaposlenih, vojaške pokojnine in sredstva, namenjena
usposabljanju, izobraževanju, vajam, nezgodnemu zavarovanju, oskrbi zaposlenih z
uniformo itn. V srednjeročnem obdobju se stroški osebja znižajo za 13 % in leta 2026
predstavljajo 41 % obrambnih izdatkov, kar pomeni da so nižji za 9 % od ciljnega deleža
(50 %). Vojaške pokojnine so načrtovane v višini 42 milijonov evrov in predstavljajo leta
2026 10 % stroškov osebja ali v povprečju 4 % obrambnih izdatkov oziroma 0,07 % BDP.
Stroški za investicije, ki poleg investicij v modernizacijo obrambnih zmogljivosti
vključujejo tudi gradnje ter sredstva za razvoj in raziskave, postopno naraščajo in leta
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2026 dosežejo 38 % v strukturi obrambnih izdatkov in so višji od ciljnega deleža za 18
%. Od leta 2022 do 2026 načrtujemo nakupe glavne opreme v višini 1180 milijonov
evrov. Od tega največ, in sicer 44 %, za bojna vozila, 16 % za elektronsko in
komunikacijsko opremo, 12 % za vojaške gradnje in rekonstrukcije, 12 % za zrakoplove,
5 % za transportna vozila, 5 % za raketne sisteme, 2 % za pehotno in strelno orožje, 2
% za inženirsko opremo, 1 % za razvoj in raziskave in 1 % za artilerijo.
Od leta 2022 do 2026 se bodo obrambni izdatki postopno povečali in bodo do leta 2026
predstavljali 1,53 % BDP (UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021). V
spodnjem grafu je prikazano medletno povečanje obrambnih izdatkov in njihovo
povečanje glede na leto 2022. Iz grafa je razvidno, da se bodo obrambni izdatki leta
2026 povečali za 284 milijonov evrov (tekoče cene 2021) v primerjavi z letom 2022.

Graf 2: Obrambni izdatki v obdobju 2022–2026, prikazani v tekočih cenah 2021 (v M €)
in v % BDP

V spodnjem grafu je prikazan izračun obrambnih izdatkov glede na stalne cene 2020. Iz
grafa je razvidno, da se bodo obrambni izdatki postopno povečali s 683 milijonov evrov
leta 2022 na 891 milijonov evrov leta 2026. Leta 2026 bodo obrambni izdatki za 208
milijonov evrov (stalne cene 2020) višji, kot so bili leta 2022.
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Graf 3: Obrambni izdatki v obdobju 2022–2026, prikazani v stalnih cenah 2020 (v M €)
in v % BDP

Višina obrambnih izdatkov, načrtovana v obdobju 2022–2026, v nominalnih zneskih po
kategorijah stroškov in projektih analitike proračunskih uporabnikov, je prikazana v
spodnjih preglednicah.
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Oznake vrstic
1 OPERATIVNI STROŠKI
1.1 VOJAŠKO OSEBJE
1.1.1 Plače in dodatki
1.1.2 Prispevki delodajalca v pokojninske sklade
1.1.3 Ostalo
1.2 CIVILNO OSEBJE
1.2.1 Plače in dodatki
1.2.2 Prispevki delodajalca v pokojninske sklade
1.3 POKOJNINE
1.3 Pokojnine
1.4 OPERACIJE IN VZDRŽEVANJE
1.4.1 Strelivo in minskoeksplozivna sredstva
1.4.2 Goriva in maziva
1.4.3 Rezervni deli za glavno opremo
1.4.4 Druga oprema in oskrba
1.4.5 Najemnine
1.4.6 Druge operacije in vzdrževanje
2 NABAVE IN GRADNJE
2.1 GLAVNA OPREMA
2.1.1 Raketni sistemi
2.1.3 Zrakoplovi
2.1.4 Artilerija
2.1.5 Bojna vozila
2.1.6 Inženirska oprema
2.1.7 Pehotno in strelno orožje
2.1.8 Transportna vozila
2.1.10 Elektronska in komunikacijska oprema
2.2 NACIONALNE VOJAŠKE GRADNJE
2.2 NACIONALNE VOJAŠKE GRADNJE
3 RAZVOJ IN RAZISKAVE
3 RAZVOJ IN RAZISKAVE
3.1 Razvoj in raziskave za glavno opremo
4 DRUGI OBRAMBNI IZDATKI
4 DRUGI OBRAMBNI IZDATKI
4 DRUGI OBRAMBNI IZDATKI
Skupna vsota
BDP v mio €
% v BDP

2022
535.900.130
295.015.016
243.701.238
33.460.925
17.852.853
42.832.975
40.098.908
2.734.067
42.107.672
42.107.672
155.944.467
15.000.000
2.765.300
45.928.987
23.457.434
1.944.141
66.848.605
146.622.713
122.978.078
3.000.000
52.631.178

2023
554.559.906
301.306.729
249.426.715
33.642.409
18.237.604
43.081.891
40.281.697
2.800.195
42.712.716
42.712.716
167.458.571
13.000.000
3.183.012
62.502.048
24.762.122
2.298.521
61.712.868
219.205.836
178.064.509
5.000.000
3.018.622

35.005.000

110.005.000
8.200.000
3.000.000
16.070.950
32.769.937
41.141.327
41.141.327
2.310.000
2.310.000
2.310.000
15.442.300
15.442.300
15.442.300
791.518.042
56.136
1,41

6.200.000
1.180.000
24.961.900
23.644.635
23.644.635
2.310.000
2.310.000
2.310.000
14.106.380
14.106.380
14.106.380
698.939.223
53.352
1,31

2024
581.520.176
314.981.245
259.711.241
36.222.375
19.047.629
43.482.506
40.658.943
2.823.563
41.812.716
41.812.716
181.243.709
13.000.000
3.188.000
68.977.068
28.390.486
2.294.321
65.393.835
281.781.569
238.574.453
14.000.000
23.000.000
3.000.000
121.000.000
10.000.000
5.000.000
13.990.000
48.584.453
43.207.116
43.207.116
2.310.000
2.310.000
2.310.000
17.696.300
17.696.300
17.696.300
883.308.045
58.890
1,50

2025
578.202.879
320.278.993
264.078.867
36.831.899
19.368.227
44.355.714
41.474.398
2.881.316
41.812.716
41.812.716
171.755.456
15.000.000
3.548.000
52.413.567
22.776.237
2.444.240
75.573.413
330.103.462
293.872.262
23.000.000
42.000.000
5.000.000
151.821.262
7.000.000
5.300.000
14.853.000
44.898.000
36.231.200
36.231.200
3.243.843
3.243.843
3.243.843
18.252.300
18.252.300
18.252.300
929.802.484
61.569
1,51

2026
589.701.386
319.599.417
263.518.960
36.753.409
19.327.049
44.620.454
41.718.802
2.901.653
41.812.716
41.812.716
183.668.799
20.000.000
3.656.700
50.370.867
29.972.867
2.359.650
77.308.715
372.090.455
346.173.255
24.900.000
41.500.000
4.450.000
184.005.990
3.000.000
4.000.000
20.994.000
63.323.265
25.917.200
25.917.200
3.253.843
3.253.843
3.253.843
18.261.800
18.261.800
18.261.800
983.307.484
64.300
1,53

Tabela 2: Obrambni izdatki po kategorijah stroškov v tekočih cenah 2021 (v evrih)
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Oznake vrstic
1 OPERATIVNI STROŠKI
1.1 VOJAŠKO OSEBJE
01 ZAGOTAVLJANJE PLAČ IN NADOMESTIL ZA DELO V SLOVENIJI
02 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN VAJE
03 TEKOČE POSLOVANJE
06 INVESTICIJSKE NABAVE
09 MEDNARODNO SODELOVANJE
1.2 CIVILNO OSEBJE
01 ZAGOTAVLJANJE PLAČ IN NADOMESTIL ZA DELO V SLOVENIJI
02 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN VAJE
03 TEKOČE POSLOVANJE
06 INVESTICIJSKE NABAVE
08 RAZVOJ IN RAZISKAVE
09 MEDNARODNO SODELOVANJE
1.4 OPERACIJE IN VZDRŽEVANJE
00 URAD ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV
02 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN VAJE
03 TEKOČE POSLOVANJE
04 VZDRŽEVANJE MTS
05 INFRASTRUKTURA
06 INVESTICIJSKE NABAVE
07 SOFINANCIRANJE
08 RAZVOJ IN RAZISKAVE
09 MEDNARODNO SODELOVANJE
12 NAMENSKI PRIHODKI
1.3 POKOJNINE
00 VOJAŠKE POKOJNINE
2 NABAVE IN GRADNJE
2.1 GLAVNA OPREMA
06 INVESTICIJSKE NABAVE
2.2 NACIONALNE VOJAŠKE GRADNJE
05 INFRASTRUKTURA
3 RAZVOJ IN RAZISKAVE
3 RAZVOJ IN RAZISKAVE
08 RAZVOJ IN RAZISKAVE
4 DRUGI OBRAMBNI IZDATKI
4 DRUGI OBRAMBNI IZDATKI
07 SOFINANCIRANJE
Skupna vsota

2022
535.900.130
295.015.016
277.231.325
5.282.900
8.285.953
1.255.000
2.959.838
42.832.975
29.589.320
997.093
116.290

2023
554.559.906
301.306.729
282.521.687
5.662.604
8.146.000
2.055.000
2.921.438
43.081.891
29.492.462
998.053
102.550

2024
581.520.176
314.981.245
294.924.614
6.114.021
6.665.910
4.293.663
2.983.038
43.482.506
29.737.057
1.014.590
108.750

2025
578.202.879
320.278.993
300.287.084
5.794.090
6.723.729
4.429.453
3.044.638
44.355.714
30.341.165
1.066.871
106.500

2026
589.701.386
319.599.417
299.059.606
6.233.196
7.025.964
4.174.414
3.106.238
44.620.454
30.554.064
1.095.340
109.500

46.629
12.083.643
155.944.467
954.994
4.739.210
30.973.760
45.928.987
20.236.919
43.115.434
776.240
353.371
7.442.427
1.423.126
42.107.672
42.107.672
146.622.713
122.978.078
122.978.078
23.644.635
23.644.635
2.310.000
2.310.000
2.310.000
14.106.380
14.106.380
14.106.380
698.939.223

46.629
12.442.198
167.458.571
947.138
5.590.660
32.486.606
62.502.048
14.760.242
40.912.122
602.260
353.371
7.717.167
1.586.957
42.712.716
42.712.716
219.205.836
178.064.509
178.064.509
41.141.327
41.141.327
2.310.000
2.310.000
2.310.000
15.442.300
15.442.300
15.442.300
791.518.042

46.629
12.575.480
181.243.709
947.138
6.435.529
32.524.389
68.977.068
18.134.743
44.755.994
1.352.300
353.371
6.233.177
1.530.000
41.812.716
41.812.716
281.781.569
238.574.453
238.574.453
43.207.116
43.207.116
2.310.000
2.310.000
2.310.000
17.696.300
17.696.300
17.696.300
883.308.045

46.629
12.794.549
171.755.456
936.577
6.879.941
35.446.765
52.413.567
24.690.800
41.396.784
1.402.300
353.371
6.719.129
1.516.222
41.812.716
41.812.716
330.103.462
293.872.262
293.872.262
36.231.200
36.231.200
3.243.843
3.243.843
3.243.843
18.252.300
18.252.300
18.252.300
929.802.484

60.000
12.801.551
183.668.799
936.577
7.324.354
36.324.484
50.370.867
23.687.700
53.848.453
1.414.800
374.000
7.884.665
1.502.900
41.812.716
41.812.716
372.090.455
346.173.255
346.173.255
25.917.200
25.917.200
3.253.843
3.253.843
3.253.843
18.261.800
18.261.800
18.261.800
983.307.484

Tabela 3: Kategorije stroškov in projekti analitike proračunskih uporabnikov v tekočih
cenah 2021 (v evrih)
8 STRATEŠKO KOMUNICIRANJE
Strateško komuniciranje bo usmerjeno v promocijo obrambnega sistema in izboljšanje
razumevanja vloge oboroženih sil v sodobni družbi. Nestabilno in hitro spreminjajoče se
varnostno okolje ter druge nevojaške grožnje močno vplivajo na razumevanje pojma
varnosti. Prav zato je pregledno in konsistentno komuniciranje z javnostmi eden
pomembnih dejavnikov razumevanja varnostnih izzivov ter zagotavljanja podpore in
ugleda obrambnega sistema v javnosti. Za uspešno uresničevanje komunikacijskih ciljev
bo posebna pozornost namenjena digitalnemu komuniciranju ter uporabi sodobnih
komunikacijskih kanalov in tehnologij.
Posebna pozornost bo v strategijah komuniciranja namenjena obveščanju, seznanjanju
in ozaveščanju javnosti o delovanju SV in drugih delov obrambnega sistema pri
zagotavljanju ustrezne obrambne sposobnosti Republike Slovenije, nalogah in
obveznostih, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v mednarodnih obrambnopolitičnih organizacijah, v okviru sodelovanja pri zaščiti in reševanju, sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotavljanju podpore delovanju drugih državnih
organov. Prednostno se bo krepilo sodelovanje in podpora organizacijam v javnem
interesu na področju obrambe, ki si aktivno prizadevajo za javno ozaveščanje,
izobraževanje ter krepitev razumevanja sodobnega varnostnega okolja in tveganj za
Republiko Slovenijo, pomena obrambnega sistema in vzpostavitve verodostojnih
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obrambnih zmogljivosti, nacionalnih obrambnih interesov, zavez in dejavnosti v okviru
Nata in EU. Zaradi zavedanja in krepitve javnega mnenja o pomenu Nata in EU za
varnost Republike Slovenije bodo oblikovana najpomembnejša sporočila strateškega
komuniciranja, namenjena slovenskim javnostim.
Preučilo se bo ustreznost vsebinske in kadrovske organiziranosti področja strateškega
komuniciranja na MO ter na podlagi tega predlagane nove vsebinske in organizacijske
rešitve za izboljšanje odzivnosti in proaktivnosti pri komuniciranju z javnostmi. Pri razvoju
strateškega komuniciranja se bo upoštevalo tudi dobre prakse, uveljavljene v
mednarodnem okolju.
Najpozneje do leta 2024 bo oblikovana in uveljavljena strategija komuniciranja z
javnostmi za prednostna področja razvoja obrambnih zmogljivosti in modernizacije SV.
Krepila se bo promocija vojaškega poklica in za pridobivanje kadrov za popolnjevanje
SV prek enotne vstopne točke.
Da bi vpeljali strateške komunikacije skladno z Natovim konceptom in nacionalnimi
ambicijami, bodo v SV leta 2022 vzpostavljeni pogoji za delovanje funkcijske linije
strateškega komuniciranja, ki bo skrbela, vodila in usklajevala umeščanje novega
koncepta, strukture in zmogljivosti v SV. V prvi fazi bo oblikovana začetna struktura v
poveljstvih. Leta 2026 bosta štabni steber in funkcijsko področje strateških komunikacij
dosegla končne operativne zmogljivosti.
9 SKLEP
SOPR 2022–2026 je najpomembnejši programski in planski dokument na obrambnem
področju, ki po prednostnem načelu razpoložljive obrambne vire usmerja v uravnotežen
razvoj obrambnih zmogljivosti v srednjeročnem obdobju. Pri postavljanju prednostnih
nalog izhaja iz dolgoročnih ciljev in ravni ambicij ReSDPROSV35, Zakona o
zagotavljanju sredstev za investicije v SV v letih 2021 do 2026, sprejetih CZ21 za
Republiko Slovenijo in sodelovanja Republike Slovenije v Pescu.
SOPR 2022–2026 je izrazito razvojno naravnan. Opredeljuje ter konkretizira
najpomembnejše dejavnosti za vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših obrambnih
zmogljivosti. Načrtuje bistven napredek v razvoju in modernizaciji prednostnih
zmogljivosti ter preoblikovanje SV in obrambnega sistema. Slednji se še naprej
spoprijema s posledicami desetletja stagnacije in odsotnosti resnejšega razvoja, kar se
kaže tako v znatnih izzivih na področju razvoja zmogljivosti kot pri zagotavljanju
potrebnih kadrovskih in materialnih virov. S tem razlogom SOPR 2022–2026 oblikuje niz
sistemskih razvojnih ukrepov, načrtuje prenovo strateških in razvojno-usmerjevalnih
dokumentov s področja obrambe, oblikuje izhodišča za izboljšanje nacionalnih
organizacijsko-strukturnih in procesnih rešitev na obrambnem področju ter opredeli
ključne zmogljivosti in prioritetna področja razvoja in modernizacije.
Srednjeročni program je ambiciozen, a hkrati realističen in utemeljen na realnih
projekcijah finančnih virov, z upoštevanjem Zakona o zagotavljanju sredstev za
investicije v SV v letih 2021 do 2026.
Dosledno, odgovorno in pravočasno izvajanje ukrepov, opredeljenih v SOPR 2022–
2026, je še posebno pomembno zaradi nadaljnjega zaostrovanja mednarodnega
varnostnega okolja. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
opozarja, da bi bilo ob upoštevanju geostrateškega položaja Republike Slovenije ob
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bistveno poslabšanih mednarodnih ali regionalnih političnovarnostnih razmerah ozemlje
Republike Slovenije lahko izpostavljeno tudi neposrednim vojaškim grožnjam.
Nepravočasen razvoj in vzpostavitev obrambnih zmogljivosti, ki jih opredeljuje SOPR
2022–2026, z vidika njihovega kadrovskega obsega, organiziranosti, opremljenosti,
usposobljenosti in pripravljenosti, lahko bistveno zmanjša obrambno sposobnost države
za učinkovito odzivanje na sodobne vire ogrožanja in tveganja. Hkrati je to pogoj za
verodostojnost Republike Slovenije v njenih prizadevanjih za mir, varnost in stabilnost v
mednarodni skupnosti.
Navedeno zahteva stabilen razvoj in modernizacijo obrambnih zmogljivosti Republike
Slovenije skozi celotno srednjeročno obdobje ter celovito izvajanje in implementacijo
srednjeročnega programa skozi podrejene izvedbene in razvojne akte.
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