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Na podlagi 38. člena Pravilnika o planiranju v Ministrstvu za obrambo (št. 024-34/2011-21 z dne 13. 9. 2012) 
izdajam

LETNO POROČILO MINISTRSTVA ZA OBRAMBO ZA LETO 2021

maj 2022

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS
Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 
Telefon: (01) 471 22 11 
E-pošta: glavna.pisarna@mors.si 
Internet: www.gov.si

Notranje organizacijske enote:

ORGANI V SESTAVI

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE
Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 
Telefon: (01) 471 22 11 
E-pošta: glavna.pisarna.gssv@mors.si 
Internet: www.slovenskavojska.si 

• Kabinet ministra

• Direktorat za obrambno politiko

• Direktorat za obrambne zadeve

• Direktorat za logistiko

• Sekretariat generalnega sekretarja

• Obveščevalno varnostna služba

• Služba za strateško komuniciranje

• Služba za protokol

• Notranjerevizijska služba

• Služba za preiskave letalskih nesreč  
in incidentov vojaških zrakoplovov

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Naslov: Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana    
Telefon: (01) 471 33 22    
E-pošta: urszr@urszr.si  
Internet: www.sos112.si    

UPRAVA RS ZA VOJAŠKO DEDIŠČINO
Naslov: Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 230 59 74 
E-pošta: glavna.pisarna@mors.si

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI 
IN DRUGIMI NESREČAMI
Naslov: Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana     
Telefon: (01) 230 53 68    
E-pošta: irsvndn@mors.si

INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO
Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 
Telefon: (01) 431 80 27 
E-pošta: irso@mors.si 

https://www.facebook.com/MinistrstvozaobramboRS

https://twitter.com/MO_RS

https://www.instagram.com/ministrstvozaobrambo/

https://www.youtube.com/user/MORSstudio

https://www.linkedin.com/company/ministrstvo-za-obrambo
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NAGOVOR MINISTRA

Spoštovani,

leto je naokoli in pred vami je letno poročilo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za leto 2021. 
Epidemija, uspešno predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, modernizacija Slovenske vojske … Vse to je 
zaznamovalo leto 2021 v obrambnem resorju. Dovolite, da vam v nadaljevanju predstavim najpomembnejše 
dosežke ministrstva v preteklem letu.

Leta 2020 sprejeti Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 je 
podlaga za modernizacijo Slovenske vojske. Z omenjenim zakonom do leta 2026 zagotavljamo 780 milijonov 
evrov za nujno modernizacijo Slovenske vojske in večjo varnost vojakov. Leta 2021 smo že podpisali pogodbo 
za nakup oklepnih vozil 4 x 4 Oshkosh, transportno letalo Spartan C27-J, ki bo na voljo tudi za gašenje požarov, 
načrtujemo nakup in prenovo helikopterjev ter nakup vozil boxer. Leta 2021 smo začeli posodabljati osebno in 
intendantsko opremo za slovenske vojakinje in vojake. Opremljeni bodo z najsodobnejšo opremo, ki jo ponuja 
trg. Izdelana je iz kakovostnih materialov, ki omogočajo ustrezno zaščito v vseh razmerah. Z naložbo v osebno 
zaščitno opremo bomo izpolnili cilje zmogljivosti in pripadnike SV opremili za od 10 do 15 let ter jim zagotovili 
delovanje v vseh podnebnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah. Še naprej izboljšujemo tudi status vojakov. 
Urejen je status vojakov po 45. letu, spremembe Zakona o službi v Slovenski vojski zagotavljajo dodatna 
počitek in dopust pripadnicam in pripadnikom v mednarodnih operacijah in na misijah, skrajšuje se čas nujne 
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zaposlitve po štipendiranju, urejajo se možnosti financiranja srednješolske izobrazbe za tiste, ki sklenejo 
pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, uvaja se nadomestilo zaradi prepovedi stavke itn. Leta 
2021 se je povečalo zanimanje mladih za prostovoljno služenje vojaškega roka – tudi zaradi prenove načina 
vstopa, ki je zdaj za vse oblike služenja domovini, kot so prostovoljno služenje vojaškega roka, pogodbena 
rezerva in stalna sestava Slovenske vojske, poenoten. Hkrati mladim ponujamo prenovljen sodoben pristop in 
kakovostno, dinamično, zanimivo in predvsem koristno usposabljanje, s čimer nameravamo zlasti pri mladih 
povečati zanimanje za vojaški poklic. Številke kažejo, da so kadrovski trendi naravnani v pozitivno smer.

Za sistem zaščite in reševanja za obdobje od leta 2021 do 2027 smo pripravili projekt, ki bo financiran iz 
evropskih sredstev. To je projekt povečanja odpornosti na naravne nesreče, nastale zaradi podnebnih 
sprememb v Republiki Sloveniji. V okviru tega so predvidene vzpostavitve nacionalnega centra civilne zaščite 
kot strateškega centra za spremljanje, načrtovanje in odzivanje ter treh centrov za usposabljanje (center za 
usposabljanje ob žledu, poplavah in požarih v naravi) in posodobitev opreme enot, vključenih v sistem zaščite in 
reševanja, kar vključuje tudi gasilske enote. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko je že odobrila evropska sredstva za projekt »Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na 
področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni«. Za 28 milijonov 
evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Uprava RS za zaščito in reševanje, bo Kohezijski sklad prispeval kar 20 
milijonov evrov. To je rekorden znesek, saj še nikoli do zdaj za civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob 
naravnih nesrečah ni bilo namenjeno toliko evropskih sredstev.

Slovenija je lani zelo uspešno izpeljala predsedovanje Svetu Evropske unije, za kar ste zelo zaslužni tudi vi, 
spoštovani sodelavke in sodelavci. V okviru obrambnega resorja je bilo na zavidljivi ravni organizirano precej 
dogodkov – v Sloveniji in Bruslju 32 dogodkov na ravni obrambnega resorja, med njimi tudi zelo odmevno 
neformalno srečanje obrambnih ministrov, s katerim smo se takoj odzvali na položaj v Afganistanu. Sprejet je 
bil osnutek Strateškega kompasa, katerega končna podoba je bila že potrjena pred nekaj tedni in bo pomembno 
vplivala na obrambno-varnostno politiko Evropske unije v prihodnjih letih.

Ohranjamo dobro sodelovanje s številnimi občinami, kot so Ilirska Bistrica, Brežice, Pivka, Kočevje itn. Obrambni 
resor je močno zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni. Slovenska vojska je leta 2021 sodelovala pri 
cepljenju, del osebja Vojaške zdravstene enote je v posebnih ekipah ob pomanjkanju zdravstvenega osebja 
deloval tudi v slovenskih bolnišnicah. Posebej ponosen sem na to, da je celoten obrambni resor vedno v službi 
domovine in njenih prebivalk ter prebivalcev. 

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi vsem sodelavkam in sodelavcem upravnega dela Ministrstva za 
obrambo, Slovenske vojske, Uprave RS za zaščito in reševanje ter Uprave Republike Slovenije za vojaško 
dediščino. Vsako dejanje je pomemben kamenček v mozaiku slovenske varnosti in obrambe. Hvala vsem in 
vsakomur posebej za dobro delo.

Leto, ki je za nami, je bilo polno izzivov, še več pa jih je pred nami v prihajajočem obdobju. Z delavnostjo in 
usmerjenostjo v dejanja in cilje bodo ti izzivi hitro premagani.

Želim vam vse dobro!

                  Mag. Matej Tonin, 
                  minister za obrambo
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KRONOLOŠKI PREGLED 
NAJPOMEMBNEJŠIH DOGODKOV NA 

MO LETA 2021 

Januar 
• Podpis Sporazuma o sodelovanju in podpori med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za 

obrambo glede vzpostavitve nacionalnega centra civilne zaščite.

Februar
• Prevzem vodenja Usmerjevalnega odbora Balkanskih zdravstvenih namenskih sil. 

• Vlada RS sprejme Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju 
vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

• Uradni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Poljskem.

• Obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina pri pripadnikih Slovenske vojske v operaciji Kforja 
na Kosovu.

Marec
• Začetek delovanja Skupine za spremljanje in povezavo v operaciji Euforja Althea v BiH.

• Vaja državnega pomena Potres 2021.

• Vzpostavitev cepilnega mesta v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani za zaposlene na MO in v 
kritični infrastrukturi Republike Slovenije.

• Uradni obisk ministrice za obrambo Republike Severne Makedonije Radmile Šekerinske.

• Udeležba državnega sekretarja Uroša Lampreta na proslavi ob prvi obletnici članstva Republike 
Severne Makedonije v zvezi Nato.

• Delovni obisk državnega sekretarja Uroša Lampreta v Republiki Srbiji. 

• Dvostranski sestanek načelnikov generalštabov Slovenske vojske in vojske BiH v Sarajevu. 

• Dvostranski sestanek načelnikov generalštabov slovenske in hrvaške vojske v Zagrebu.
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April
• Slovenija je sodelovala v mednarodni vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja Locked 

Shields 21. 

• Uradni obisk ministrice za obrambo Črne gore Olivere Injac.

• Vlada je sprejela Spremembo in dopolnitev Srednjeročnega obrambnega programa Republike 
Slovenije 2018–2023.

Maj
• Na vaji Defender Europe 2021 se je skupaj s pripadniki in pripadnicami Slovenske vojske urilo 26 

zavezniških in partnerskih držav.

• Delovati začne projekt vzpostavitve in skladiščenja evropskih zalog osebne zaščitne opreme 
rescEU.

• Minister za obrambo mag. Matej Tonin je generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu 
predstavil načrt investicij v Slovensko vojsko.

• Dan Slovenske vojske.

• Dobava 38 novih lahkih oklepnih kolesnih vozil JLTV 4 x 4 proizvajalca Oshkosh.

• Konec prve faze prenove in modernizacije letališča Cerklje ob Krki.

• Minister za obrambo mag. Matej Tonin je obiskal Natov Združeni center za zračne operacije, ki 
deluje v letalski bazi Torrejón blizu Madrida v Španiji.

• Na območju Slovenije je potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar z več kot 600 udeleženci 
zavezniških in partnerskih držav.

• Vlada RS je sprejela Uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka.

• Uspešno prvo srečanje Pogajalske skupine za dejavnost poklicnega gasilstva s predstavniki 
Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije.

Junij
• Delo je začela nova Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino.

• Z julijsko napotitvijo na prostovoljno služenje je bila uvedena novost pri popolnjevanju Slovenske 
vojske prek enotne vstopne točke.

• Vaja kriznega odzivanja ob letalski nesreči Zlomljeno krilo 2021.

• Vlada je sprejela odločitev, da se helikopterska nujna medicinska pomoč izvaja kot državna 
dejavnost z zrakoplovi Slovenske vojske.

• MO je podpisalo Dogovor o preizkušanju ustreznosti šolanja z letali Pipistrel.

• Uradni obisk ministrice za obrambo Zvezne republike Nemčije Annegret Kramp-Karrenbauer.

• Načelnik GŠSV generalmajor Robert Glavaš se je udeležil zasedanja načelnikov obrambnih štabov 
balkanskih držav v Sarajevu.

• Dvostranski sestanek načelnikov generalštabov Slovenske vojske in vojske Republike Srbije  v 
Beogradu.

Julij
• Slovenija je prevzela predsedovanje Svetu EU.
• Državni zbor je sprejel nov Zakon o službi v Slovenski vojski.
• Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je na povabilo ministra za nacionalno obrambo Helenske 

republike udeležil mednarodne razstave s področij varnosti in obrambe DEFEA ter okrogle mize 
na temo Evropske obrambne iniciative.

• Srečanje ministra Tonina s ciprskim obrambnim ministrom Charalambosom Petridesom. 
• Obisk ministra Tonina pri kontingentu Slovenske vojske v eFP v Latviji skupaj z ministricama za 

obrambo Črne gore in Republike Severne Makedonije.
• Načelnik GŠSV genmaj Robert Glavaš z delegacijo na sprejemu ob začetku predsedovanja Slovenije 

Svetu EU v Bruslju.
• Generalni direktor Direktorata za obrambno politiko je na Bledu gostil neformalno srečanje 

direktorjev za obrambno politiko EU.
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Avgust
• Evakuacija družine lokalnega sodelavca Slovenske vojske iz Afganistana.

• Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je na povabilo turškega ministra za nacionalno obrambo 
generala Hulusija Akarja udeležil odprtja 15. mednarodnega sejma obrambne industrije IDEF 2021 
v Carigradu. 

• Delovni obisk ministra mag. Mateja Tonina v Republiki Severni Makedoniji.

• Državni sekretar Uroš Lampret je gostil namestnika ministra za obrambo Češke republike 
Vladímirja Müllerja. 

• Minister za obrambo mag. Matej Tonin je sprejel člane Senata Združenih držav Amerike.

September 
• Neformalno srečanje obrambnih ministrov EU na Brdu pri Kranju.

• Podpis protokola o sodelovanju Nacionalnega centra za krizno upravljanje v Mreži generalnih 
direktorjev evropskih kriznih centrov.

• Obisk portugalskega ministra za obrambo dr. Joãa Gomesa Cravinha. 

• Dvostransko srečanje s francosko obrambno ministrico Florence Parly ob robu neformalnega 
srečanja obrambnih ministrov EU in Blejskega strateškega foruma.

• Minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin se je v Ostravi sestal s češkim obrambnim 
ministrom Lubomirjem Metnarjem. 

• Udeležba ministra Tonina na medparlamentarni konferenci o Skupni varnostni in obrambni politiki, 
in sicer na panelu o krepitvi sodelovanja Evropske unije in regije Zahodnega Balkana skozi Skupno 
varnostno in obrambno politiko.

• Uradni obisk ministra za obrambo Latvije dr. Artisa Pabriksa.

• 8. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja – SOBRA.

• Podpisan je sporazum z vlado ZDA za nakup dodatnih 37 lahkih kolesnih oklepnih vozil LKOV 
4 x 4 proizvajalca Oshkosh.

• Udeležba načelnika GŠSV genmaj. Roberta Glavaša na zasedanju načelnikov obrambnih štabov 
Nata v Atenah.

• 

Oktober
• Praktična vaja civilne zaščite – #SIQUAKE2020.
• Izvedba mednarodne vojaške vaje Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost – DRM2EX21. 
• Državna proslava ob dnevu suverenosti v luči praznovanja 30. obletnice osamosvojitvenih 

dogodkov. 
• Delovni obisk ministra Tonina v Republiki Severni Makedoniji in udeležba na regionalnem 

varnostnem forumu To Be Secure v Črni gori.
• Načelnik GŠSV je sodeloval na konferenci Pobude za obrambno sodelovanje – DECI v Rimu. 
• Na posvetu v Državnem svetu o vojnih grobovih, grobiščih in pokopališčih sta nastopila tudi 

državni sekretar za obrambo mag. Janez Žakelj in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave 
za vojaško dediščino Rok Janez Šteblaj.

• Minister za obrambo je skupaj z visokim predstavnikom za SZVP Borrellom v Bruslju gostil 
ministrski seminar o strateškem kompasu.

November
• Na uradnem obisku v Sloveniji je bil madžarski minister za obrambo dr. Tibor Benkő. 
• Vlada RS je sprejela odločitev, da zaradi hitrega povečanja števila hospitaliziranih s covidom-19 

Slovenska vojska z zdravstvenimi zmogljivostmi podpre zdravstveni sistem. 
• Minister za obrambo mag. Matej Tonin je podpisal izvedbeni dogovor z Ministrstvom za obrambo 

Republike Italije za nakup taktičnega transportnega letala Spartan C-27J.
• Udeležba ministra za obrambo na ministrskem srečanju Pobude za sodelovanje obrambnih 

ministrstev jugovzhodne Evrope (SEDM) v Skopju.
• Udeležba državnega sekretarja Lampreta na ministrskem srečanju Jadranske listine (A-5) v Splitu. 
• Državni sekretar za obrambo mag. Janez Žakelj se je udeležil Evropskega foruma za zmanjševanje 

tveganj nesreč. 
• Udeležba načelnika GŠSV genmaj. Roberta Glavaša na zasedanju načelnikov obrambnih štabov 

srednjeevropskih držav v Sofiji.
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• Predsednik republike Borut Pahor je z delegacijo GŠSV obiskal pripadnike Slovenske vojske v 
operaciji Kforja. 

• Minister za obrambo se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve v skupnem formatu 
zunanjih in obrambnih ministrov ter v formatu obrambnih ministrov.

December
• Generalni direktor Direktorata za obrambno politiko se je v Bruslju udeležil srečanja direktorjev za 

obrambno politiko EU.

• Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je udeležil zagona Mreže znanja – platforme za 
združevanje, obdelovanje in izmenjavo znanj in informacij, pomembnih za delovanje mehanizma 
Unije na področju civilne zaščite.

• Republika Slovenija je sodelovala na Natovi vaji kibernetske obrambe Cyber Coalition 21. 

• Sprejet je bil dogovor o splošnem pristopu Sveta EU do predloga Direktive o odpornosti kritičnih 
subjektov.

• Rednega letnega zasedanja politično-vojaške delovne skupine in politično-vojaške usmerjevalne 
skupine Večnacionalnih sil kopenske vojske sta se v italijanskem Vidmu udeležila načelnik GŠSV in 
generalni direktor Direktorata za obrambno politiko.

• Tradicionalni predpraznični obisk obrambnega ministra pri pripadnikih Slovenske vojske v Kforju in 
dvostransko srečanje z ministrom za obrambo Republike Kosovo.

• Udeležba ministra za obrambo Tonina na virtualnem ministrskem srečanju Pobude za obrambno 
sodelovanje držav srednje Evrope (CEDC).
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PRISPEVEK MINISTRSTVA PRI 
SPOPRIJEMANJU Z EPIDEMIJO 

COVIDA-19

Izvajanje ukrepov za zajezitev širjenja covida-19

Na Ministrstvu za obrambo v celotnem obdobju trajanja epidemije nalezljive bolezni covid-19 skrbimo za 
sprotno implementacijo odlokov Vlade RS in za pripravo preventivnih ukrepov in priporočil za preprečevanje 
širjenja okužb z virusom SARS CoV-2 in s tem bolezni covid-19 med zaposlenimi na ministrstvu in zunanjimi 
udeleženci.

Na ministrstvu smo s pripravo in izvajanjem preventivnih ukrepov in priporočil sledili temeljnemu načelu 
preventivnega preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS CoV-2 med zaposlenimi ter tudi med zunanjimi 
udeleženci, ki z ministrstvom kakor koli sodelujejo in pri tem prihajajo v stik z zaposlenimi.

Leta 2021 je bil velik poudarek na nadzoru nad izvajanjem preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa 
SARS-CoV-2 in s tem bolezni covid-19 in nad izpolnjevanjem pogoja PCT pri zaposlenih na MO, kar so izvajali 
IRSO in Služba za varnost in zdravje pri delu.

Ob tem smo na Ministrstvu za obrambo skrbeli za nakup ter usklajevanje prevzema in razdelitve osebne 
varovalne opreme za varovanje zaposlenih pred nevarnostjo okužb z virusom SARS-CoV-2. Tako smo leta 2021 
kupili 275.000 zaščitnih kirurških mask za enkratno uporabo, 9000 zaščitnih mask FFP2 in 5500 testov HAG 
za samotestiranje, pri čemer smo od posameznih organov v sestavi za ministrstvo pridobili še dodatnih 30.500 
testov HAG za samotestiranje zaposlenih ter 24 prezračevalnih naprav z UVC-filtrom, namenjenih za sejne 
sobe ter druge izpostavljene prostore na ministrstvu.

Z nakupom osebne varovalne in druge opreme smo zagotovili dosledno ter učinkovito izvajanje vseh preventivnih 
ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem bolezni covid-19 med zaposlenimi 
ter tako poskrbeli za vzdrževanje ugodne epidemiološke slike na Ministrstvu za obrambo.

Prispevek Slovenske vojske k zajezitvi širjenja covida-19

Za zaščito, reševanje in pomoč je SV zagotavljala sile Vihra covid-19, v katere so bile vključene zdravstvene, 
veterinarske, logistične zmogljivosti, zmogljivosti radiološke, kemične in biološke obrambe (RKBO) ter helikopter 
za medicinsko evakuacijo (MEDEVAC). V Vojašnici Edvarda Peperka je bila postavljena vojaška zdravstvena 
zmogljivost Role 2, ki je bila tudi leta 2021 na voljo ob povečanih potrebah po namestitvenih zmogljivostih. 
Slovenska vojska je z zrakoplovi izvajala evakuacije vojaških in civilnih oseb iz tujine. V podporo k zajezitvi 
širjenja covida-19 so bila uporabljena praktično vsa sredstva in zmogljivosti SV. 
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V Vojaški zdravstveni enoti (VZE) je bila ustanovljena Operativna skupina VZE, ki usklajuje opravljanje nalog 
preprečevanja širjenja covida-19 za pripadnike SV, MO in za civilne potrebe (Civilna zaščita). Formirane so 
bile tri zdravstvene ekipe, ki opravljajo naloge (24/7) v zdravstvu, in tri ekipe za dezinfekcijo, dezinsekcijo in 
deratizacijo, ki jih vodi Veterinarska enota, pomagajo pa jim tudi pripadniki laboratorija JRKBO.

V začetku leta 2021 je bila oblikovana namenska operativna skupina Logistične brigade (LOGBR) za pripravo 
izvedbe in vodenja cepljenja v Slovenski vojski. Cepilni center VZE je zagotavljal cepljenje za zaposlene v kritični 
infrastrukturi. 

Za omejitev širjenja covida-19 je VZE opravljala tudi naloge za podporo drugim organom, in sicer kratke 
zdravstvene preglede civilnih oseb v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, odvzeme brisov zaposlenim 
v ustanovah kritične infrastrukture, napotitve pripadnikov VZE v Eufor in Kfor z nalogo odvzema brisov 
pripadnikom SV in pripadnikom tujih oboroženih sil, posojilo opreme javnim zdravstvenim zavodom (rentgen, 
monitorji za spremljanje življenjskih funkcij) ter zagotavljanje zdravstvenih zmogljivosti VZE (zdravstvenega 
kadra) za podporo javnim zdravstvenim zavodom ob porastu števila hospitaliziranih zaradi covida-19 (UKC LJ, 
UKC MB, SB CE in SB NM).

Okoliščinam covida-19 smo prilagodili tudi način in obseg vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter 
zagotavljanje vzdržnosti sil SV za delovanje v domovini in MOM.

Vloga Uprave RS za zaščito in reševanje ter Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami pri obvladovanju epidemije covida-19

S prerazporejanjem virov je Uprava RS za zaščito in reševanje zagotavljala prehrano za aktivirane pripadnike 
Civilne zaščite in prostovoljce, zagotavljala plačila nadomestil osebnega dohodka aktiviranim pripadnikom 
Civilne zaščite, zagotovila testiranje in pregled uporabnosti obraznih mask, nakup drobnega in pritrdilnega 

materiala ter servisiranje za nemoteno delovanje mobilnega stacionarija, ki se je postavil za oskrbo obolelih s 
covidom-19.

Sredstva v višini 280.358 evrov so bila namenjena izvajanju intervencij ob aktivaciji Državnega načrta zaščite 
in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni covid-19 pri ljudeh. V okviru tega so bila 
sredstva porabljena za nakup zaščitnih sredstev (zaščitni vizirji, zaščitne maske FFP2, razkužila), HAG-testov 
ipd. Del sredstev je bil namenjen za prehrano za vpoklicane pripadnike Civilne zaščite, za povračila nadomestil 
in refundacijo osebnega dohodka za vpoklicane pripadnike, za povračilo stroškov Rdečemu križu Slovenije 
za njihovo dejavnost na področju zaščite, reševanja in pomoči ter za nastale intervencijske stroške pri 
preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2.

Začeli smo projekt rescEU, katerega namen je vzpostaviti in skladiščiti strateške zaloge osebne zaščitne 
opreme za usklajeno delovanje držav članic EU pri spoprijemanju z resnimi čezmejnimi zdravstvenimi 
grožnjami. Strateški cilj je prispevati k odpravljanju vrzeli v evropskem naboru civilne zaščite, h krepitvi 
zmožnosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite in tako k hitremu in učinkovitemu evropskemu odzivu, 
ob upoštevanju geografske porazdelitve logističnih centrov. Strateške zaloge rescEU dopolnjujejo sedanje 
odzivne zmogljivosti in se uporabijo, ko so izčrpane nacionalne in vse druge možnosti. Predvidene zaloge 
rescEU-projekta v Sloveniji vključujejo osebno zaščitno opremo za covid-19, predvsem zaščitne maske, zaščitne 
obleke in predpasnike, nitrilne rokavice ter vizirje in zaščitna očala.

Projekt rescEU bo trajal pet let, do leta 2025, in obsega nakup zalog ustrezne osebne zaščitne opreme, 
zagotovitev ustreznih skladiščnih prostorov in ustrezno skladiščenje opreme in sredstev (del zalog se skladišči 
v Državnem logističnem centru Roje, del je predviden v zunanjem skladišču), zagotovitev zanavljanja zalog, 
da bi se izognili preteku roka trajanja, ter distribucijo zalog državam prosilkam s potrebnim odzivom v 12 urah 
od zaprosila oziroma odločitve Evropske komisije. Slovenija je prve zaloge vpisala v sistem CECIS v okviru 
mehanizma civilne zaščite EU 1. decembra 2021. Tako je Slovenija uvrščena na evropski zemljevid devetih 
držav, ki imajo vzpostavljeno rescEU skladišče. V okviru zanavljanja zaščitne opreme je bil sklenjen dogovor z 
UKC Ljubljana. 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) je prve tri četrtine leta izvajal  
redne nadzore v skladu s sprejetim programom dela, kar je pomenilo izvajanje načrtovanih nadzorov na vseh 
osnovnih materialnih področjih ter hkrati nadziranje tudi tako imenovanih protikovidnih ukrepov. S ponovnim 
porastom okužb jeseni 2021 je IRSVNDN v zadnji četrtini leta na podlagi sklepov Vlade RS prednostno izvajal 
samo nadzore protikovidnih ukrepov. V obdobju poostrenih nadzorov protikovidnih ukrepov je inšpektorat 
redno sodeloval z drugimi inšpekcijami, ki so tudi izvajale nadzore protikovidnih ukrepov. Skupaj je bilo tako 
opravljenih 12.509 nadzorov izpolnjevanja protikovidnih ukrepov, od tega je bilo 7626 nadzorov, opravljenih 
samostojno, 4883 inšpekcijskih nadzorov pa v kombinaciji nadzorov s področja, ki ga nadzira inšpektorat, in 
nadzorov protikovidnih ukrepov.
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PRISPEVEK PRI IZVEDBI 
PREDSEDOVANJA REPUBLIKE 

SLOVENIJE SVETU EU

V okviru predsedovanja Svetu EU je Ministrstvo za obrambo sledilo trem osrednjim prioritetam na področju 
obrambe, ki so (1) krepitev EU-Nato sodelovanja na skupnih področjih sodelovanja, (2) vključevanje regije 
Zahodnega Balkana v mehanizme in pobude evropske obrambe in varnosti ter (3) izboljšanje energetske 
učinkovitosti obrambnega sistema. 

Na neformalnem srečanju obrambnih ministrov EU septembra 2021 so obrambni ministri v ospredje razprav 
postavili takratne razmere v Afganistanu. Izkušnje iz Afganistana kažejo na nujnost pospešitve vzpostavljanja 
obrambnih in vojaških zmogljivosti EU zaradi zagotavljanja strateške avtonomije, tudi v luči priprave Strateškega 
kompasa. 

Na Svetu za zunanje zadeve v formatu obrambnih ministrov EU novembra 2021 so ministri za zunanje zadeve 
in obrambo na skupnem zasedanju izmenjali mnenja o prvem osnutku Strateškega kompasa EU. Svet je 
sprejel priporočila o zaporedju večjih obveznosti in določanju natančnejših ciljev glede Stalnega strukturnega 
sodelovanja (PESCO) in potrdil 14 novih projektov PESCO, s čimer je zdaj skupnih projektov PESCO že 60. 
Razprava je potekala tudi o izboljšanju učinkovitosti vojaških misij EU za usposabljanje ter o sodelovanju med 
EU in Natom. Ob robu srečanja je potekal Usmerjevalni odbor Evropske obrambne agencije (EDA), na katerem 
so ministri obravnavali proračun in sodelovanje s tretjimi državami. Svet je potrdil mandat za pogajanje 
Evropske obrambne agencije za sklenitev administrativnega dogovora z Združenimi državami Amerike.

Na področju obrambe je slovensko predsedstvo posebno pozornost namenilo sodelovanju med EU in 
Natom, še zlasti na področjih zoperstavljanja hibridnim grožnjam, kibernetske varnosti, vojaške mobilnosti 
in interoperabilnosti. Začeli smo tudi proces politične razprave glede oblikovanja nove (tretje) skupne izjave 
o sodelovanju med EU in Natom, ki bi naslavljala nova področja, kot so boj proti klimatskim spremembam, 
energetska učinkovitost obrambnega sistema, nove prebojne tehnologije ter vesolje. 

V okviru treh zadanih prioritet na obrambnem področju smo se osredotočili tudi na regijo Zahodnega Balkana, 
kjer smo začrtali tesnejše povezovanje partnerskih držav Zahodnega Balkana v okviru Skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP). Pomen vključevanja Zahodnega Balkana v pobude SVOP z vidika krepitve miru in 
stabilnosti v regiji smo redno komunicirali tako z zunanjo kot notranjo javnostjo ter skupaj s podobno mislečimi 
državami dosegli primerno umestitev regije v prvi osnutek Strateškega kompasa. Na vrhu EU-Zahodni Balkan 
je bila sprejeta deklaracija, v kateri je tudi navedeno, da je EU »pripravljena dodatno okrepiti politični dialog o 
vprašanjih, povezanih s Skupno zunanjo in varnostno politiko«. 

Partnerji z Zahodnega Balkana že veliko let sodelujejo v različnih dejavnostih v okviru mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite, kot so projekti preventive in pripravljenosti, usposabljanja, vaje, izmenjava 
strokovnjakov in svetovalne misije. Te dejavnosti prispevajo h krepitvi odpornosti v regiji in v celotni EU. 
Zavezo k nadaljnji krepitvi nacionalnih in regionalnih zmogljivosti ter podporo državam Zahodnega Balkana k 
pridružitvi mehanizmu Unije na področju civilne zaščite so med slovenskim predsedovanjem Svetu EU potrdili 
generalni direktorji za civilno zaščito Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk 
ter  delegati delovne skupine pri Svetu za civilno zaščito (PROCIV). Evropska komisija je delegatom predstavila 
perspektivo vključevanja držav Zahodnega Balkana v mehanizem Unije na področju civilne zaščite in prihodnje 
IPA-programe, ki so namenjeni državam Zahodnega Balkana in Turčiji.

V luči zelene tranzicije je slovensko predsedstvo prednostno obravnavalo energetsko učinkovitost obrambnega 
sistema in izvedlo celovit nabor dejavnosti znotraj obrambnega sistema, ki obravnavajo problematiko 
energetske učinkovitosti na evropski ravni. V ospredju se je promoviral projekt Mreža vozlišč odpornega 
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zagotavljanja energije iz obnovljivih virov v podporo obrambnemu in varnostnemu področju EU (RES-HUB), pri 
katerem je Slovenija vodilna država. 

Posebna pozornost je bila namenjena procesu Strateškega kompasa, ki bo leta 2022 določil glavne smernice 
razvoja evropske varnosti in obrambe na področjih kriznega upravljanja, odpornosti, razvoja zmogljivosti in 
partnerstev v prihodnjem desetletju in je predstavljal eno izmed osrednjih prioritet programa tria Nemčije, 
Portugalske in Slovenije. Slovenija je k vsebini Strateškega kompasa dejavno prispevala med drugim tudi z 
oblikovanjem miselnega dokumenta na temo oblikovanja strateških partnerstev. 

Med slovenskim predsedovanjem so bili organizirani številni seminarji in konference za podporo procesu 
oblikovanja strateškega kompasa, in sicer (1) spletni dogodek predstavitve prioritet slovenskega predsedovanja 
na področju obrambe julija 2021, (2) spletni seminar o varnostno-obrambnih vidikih Zahodnega Balkana prav 
tako julija, (3) seminar na temo Hitrih odzivnih sil septembra v Bruslju, (4) spletni seminar o Zahodnem Balkanu 
in EU-Nato sodelovanju na temo zoperstavljanja dezinformacijam oktobra in (5) spletna konferenca na visoki 
ravni na temo EU-Nato sodelovanja oktobra 2021.

V okviru podedovane agende SVOP se je Slovenija v četrtem sklicu projektov PESCO pridružila enemu projektu 
kot članica in štirim kot opazovalka (skupaj Slovenija zdaj sodeluje v sedmih projektih PESCO kot članica in v 
šestih kot opazovalka). 

V okviru Evropskega obrambnega instrumenta (EDF) je bila med našim predsedovanjem vzpostavljena mreža 
nacionalnih kontaktnih točk. V okviru spodbujanja inovacij na obrambnem področju je ministrstvo organiziralo 
informativni dan z naslovom »Obrambne pobude EU – priložnosti in izzivi za majhna in srednje velika podjetja« 
v sodelovanju z Evropsko obrambno agencijo in Evropsko komisijo. 

O misijah in operacijah EU se je razpravljalo tako na direktorski ravni kot na ministrskih srečanjih. Pri doseganju 
večje učinkovitosti misij EU za usposabljanje se je Republika Slovenija zavzemala predvsem za izboljšanje 
integriranega pristopa, krepitev lokalnega lastništva, dopolnjevanje delovanja misij za usposabljanje z 
ukrepi pomoči Evropskega mirovnega instrumenta (EPF), ki temeljijo na ustreznih varovalih ter geografski 
uravnoteženosti, za krepitev strateškega komuniciranja ter izboljšanje vojaških struktur za vodenje in 
poveljevanje misijam.

Glede misije za vojaško usposabljanje EU (EUTM) v Mozambiku je Svet julija sprejel sklep o vzpostavitvi misije 
EU za vojaško usposabljanje v Mozambiku, oktobra 2021 pa o začetku izvajanja omenjene misije. 

Republika Slovenija kontinuirano prispeva zmogljivosti v operaciji Eunavforja Med Irini in Euforja Althea, v 
misijo za usposabljanje EUTM Mali ter v hitro odzivne sile, torej bojne skupine EU (EUBG). 

Republika Slovenija je med predsedovanjem Svetu EU s 185 pripadniki SV sodelovala v bojni skupini EU (EUBG) 
z vodilno državo Italijo ter sodelujočimi Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Med predsedovanjem Svetu EU je 
Republika Slovenija sprejela odločitev o podaljšanju sodelovanja v EUBG pod italijanskim vodstvom v prvo 
polovico leta 2022. Prav tako je med pripravami in predsedovanjem okrepila svojo prisotnost v operaciji 
Euforja Althea. Za ohranitev varnosti in stabilnosti v regiji Zahodnega Balkana smo na obrambnem področju 
še naprej podpirali ohranitev izvršilnega mandata Euforja Althea v Bosni in Hercegovini (BiH) ter si prizadevali 
za čimprejšnjo zagotovitev financiranja bataljona za razminiranje oboroženih sil BiH prek ukrepov pomoči EPF. 
Odločitev o ukrepu pomoči za BiH je bila na ravni EU sprejeta konec leta 2021. 

Med predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU je bil pripravljen predlog projekta EPF za potrebe Balkanskih 
zdravstvenih namenskih sil (Balkan Medical Task Force – BMTF), ki je trenutno v fazi posredovanja analize 
potreb Evropski službi za zunanje delovanje (EEAS). Tako zagotavljamo krepitev obrambnih sistemov držav 
regije Zahodnega Balkana in na evropski ravni povečujemo vidnost pobud, v katerih Republika Slovenija z 
državami te regije sodeluje že več let. Med predsedovanjem je SV organizirala konferenco BMTF, na kateri so 
bili predstavljeni normativni okvir in možnosti napotitve medicinskih zmogljivosti na misije EU (EUTM). 

Dejavno smo sodelovali v razpravah o pomorski varnostni strategiji EU (EUMSS), v katerih je bil med slovenskim 
predsedstvom sprožen proces njene revizije. Slovenija je pripravila vprašalnik in začela postopek posvetovanja 
z državami članicami, ki se bo nadaljeval med francoskim predsedstvom. 

Slovensko predsedstvo si je prizadevalo za okrepitev zmožnosti EU, da se ustrezneje in odločneje odziva na 
krize, ki imajo neposreden vpliv na njene interese in varnost. V zvezi s tem sta bili uspešno izvedeni dve 
mednarodni vaji. Vojaška vaja DRM2EX21 je vključevala vojaško mobilnost, zaščito, reševanje in pomoč ter 
delovanje sil v zaledju, pa tudi delovanje v okolju kibernetskih groženj. Šlo je za prvo tovrstno vajo, ki bo 
postala stalnica v vojaškem okolju EU. Na vaji SIQUAKE so sodelovali štabi civilne zaščite na lokalni, regijski 
in državni ravni, pripadniki Civilne zaščite, gasilci, enote za iskanje in reševanje iz ruševin ter druge reševalne 
sestave. Z vajami pomembno gradimo odpornost, ki je nacionalna prioriteta in postaja vse pomembnejša na 
mednarodni ravni. 

Glavni cilj slovenskega predsedstva na področju kritične infrastrukture je bil usklajevati besedilo Direktive 
o odpornosti kritičnih subjektov (Direktiva CER), iskati kompromis s 26 državami članicami in doseči splošni 
pristop Sveta. Predlog direktive je bil pod slovenskim predsedovanjem obravnavan na petih neformalnih 
videokonferencah članov Delovne skupine za civilno zaščito/odpornost kritičnih subjektov (PROCIV–CER), 
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kar pomeni več kot 60 ur razprave. V okviru pogajanj je predsedstvo opravilo tudi več kot 80 dvostranskih 
sestankov z državami članicami.

Slovensko predsedstvo je pripravilo in objavilo šest kompromisnih predlogov besedila Direktive CER, tri miselne 
dokumente ter poročilo o napredku dosjeja. Zadnji kompromisni predlog, ki je bil obravnavan na sestanku 
delovne skupine 1. decembra 2021, je bil uradno sprejet kot splošni pristop Sveta EU 20. decembra 2021. Tega 
dne je predsedstvo vodilo tudi svoj zadnji, šesti sestanek skupine, na katerem je dosje predalo francoskemu 
predsedstvu.

Glede na predlog Direktive CER bo morala vsaka država članica sprejeti nacionalno strategijo za zagotavljanje 
odpornosti kritičnih subjektov, za katere bi veljale obveznosti za povečanje njihove odpornosti na tveganja, 
vključno z ocenami tveganj na ravni posameznega subjekta, sprejetjem tehničnih in organizacijskih ukrepov 
ter obveščanjem o incidentih. 

Ministrstvo za obrambo je predsedovalo tudi horizontalni delovni skupini za krepitev odpornosti in 
zoperstavljanje hibridnim grožnjam (HWP ER CHT). Program predsedovanja delovni skupini je bil predhodno 
usklajen z Nemčijo in Portugalsko v okviru programa tria in se je med predsedovanjem Slovenije osredotočal 
na krepitev EU-Nato sodelovanja ter dvig zavedanja o hibridnih grožnjah v neposredni soseščini EU, še posebej 
na Zahodnem Balkanu. 

V začetku predsedovanja je slovenski ekipi uspelo uskladiti sklepe Sveta glede poročila Evropskega računskega 
sodišča o stanju na področju boja proti dezinformacijam. Predsedovanje je potekalo v obliki tematsko 
usmerjenih zasedanj delovne skupine (skupaj 12), ki so sledila podedovani agendi ter trenutnim geopolitičnim 

in varnostnim razmeram, kot so migracije, ter ob upoštevanju komplementarnosti in sinergij z aktualnimi 
horizontalnimi temami na agendi EU. Podrobnejša obravnava je bila namenjena dezinformacijam, različnim 
domenam in akterjem hibridnega delovanja ter krepitvi odpornosti na hibridne grožnje.

V drugi polovici predsedovanja je večji del pozornosti pripadel naboru orodij EU za zoperstavljanje hibridnim 
grožnjam (tako imenovani Hybrid Toolbox). Slovensko predsedstvo je izkoristilo politični zagon ob procesu 
sprejemanja Strateškega kompasa EU in skupaj z državami članicami, Evropsko komisijo in Evropsko službo 
za zunanje delovanje začelo pogovore o potrebnih korakih za oblikovanje Hybrid Toolboxa. V podporo začetka 
procesa k vzpostavitvi Hybrid Toolboxa je bil opravljen pregled možnosti vključevanja sedanjih mehanizmov v 
omenjeni nabor, ugotovljene pa so bile tudi nekatere vrzeli, ki jih bo treba še zapolniti.

Slovensko predsedstvo je novembra v Ljubljani gostilo osmi sestanek nacionalnih kontaktnih točk EU Hibridne 
fuzijske celice, ki je omogočil poglobljeno strokovno razpravo med državami članicami o aktualnih in prisotnih 
varnostnih izzivih, mreženje ter izmenjavo nacionalnih praks in naučenih lekcij pri zoperstavljanju hibridnim 
grožnjam.

Mednarodna konferenca Hibridne grožnje: dojemanje in realnost je dala priložnost partnerkam z Zahodnega 
Balkana, da delijo svoje izkušnje ter pridobijo vpogled v mehanizme in instrumente pomoči partnerkam EU in 
Nata pri zoperstavljanju hibridnim grožnjam.

Med slovenskim predsedovanjem sta bili predstavljeni tudi dve analizi hibridnih groženj, in sicer HTA6 in HRS2.

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU si je Uprava RS za zaščito in reševanje prizadevala za krepitev 
odpornosti Evropske unije na naravne in druge nesreče ter za krepitev odpornosti evropskega sistema civilne 
zaščite z nadaljnjim razvojem njegovih zmogljivosti. Od junija do decembra 2021 smo izvedli oziroma gostili 
devet virtualnih dogodkov in tri dogodke v živo v Sloveniji. 

Uprava RS za zaščito in reševanje je za krepitev odpornosti Evropske unije na naravne in druge nesreče 
spodbudila razpravo o oblikovanju ciljev Unije za odpornost na nesreče na področju civilne zaščite na virtualni 
delavnici, izvedeni julija. Delavnica je bila strukturirana okoli treh glavnih tem, udeleženci pa so podrobneje 
razpravljali o procesu oblikovanja ciljev Unije za odpornost na nesreče v primerjavi z drugimi mednarodnimi 
sporazumi za odpornost na nesreče, o odpornosti kritičnih družbenih funkcij in vlogi civilne zaščite ter ciljev 
Unije za odpornost na nesreče in o oblikovanju ciljev Unije za odpornost na prihodnje nesreče. Svet za splošne 
zadeve je 23. novembra 2021 sprejel Sklepe Sveta o odpornosti in odzivu na krize, v katerem je bila prepoznana 
pomembnost sprejetja ciljev Unije za odpornost na nesreče za celovito odpornost EU.

V okviru predsedovanja Svetu EU na področju civilne zaščite je Uprava RS za zaščito in reševanje vodila tri 
sestanke delovne skupine Sveta za civilno zaščito (PROCIV). Sestanki, ki so bili izvedeni julija, septembra 
in novembra, so potekali v virtualnem okolju, delegati pa so razpravljali o aktualnih temah. Vsakokrat so 
izmenjali tudi informacije o zadnjih aktivacijah mehanizma Unije na področju civilne zaščite in o razmerah, 
povezanih s covidom-19.

Sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
držav kandidatk je potekal med 12. in 13. oktobrom v Ljubljani v soorganizaciji predsedstva in DG ECHO. V 
ospredju dogodka je bilo praznovanje 20. obletnice mehanizma Unije na področju civilne zaščite, oblikovanje 
ciljev odpornosti na nesreče na področju Civilne zaščite, priprava scenarijev in nadaljnji razvoj zmogljivosti 
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rescEU. Posebno pozornost je slovensko predsedstvo namenilo okrepljenemu sodelovanju z državami 
Zahodnega Balkana.

Vzpostavitev mreže znanja Unije na področju civilne zaščite je bila ena izmed prioritet programa tria 
predsedstev. Dogodek Dan mreže znanja, ob katerem se je ta zagnala, je potekal 7. decembra v virtualni obliki. 
Mreža znanja pomeni platformo za združevanje, obdelovanje in izmenjavo znanja in informacij, pomembnih 
za delovanje mehanizma Unije na področju civilne zaščite na podlagi pristopa, ki upošteva več mogočih 
tveganj in nevarnosti. Mreža znanja ponuja centraliziran dostop do vseh informacij, ki so pomembne za civilno 
zaščito. S povezovanjem strokovnjakov in praktikov, odločevalcev in oblikovalcev politik ter znanstvenikov in 
raziskovalcev bo okrepila širjenje znanja in pridobljenih izkušenj ter povečala uporabo znanosti v praksi, s tem 
pa tudi učinkovitost obvladovanja nesreč na vseh ravneh, od lokalne do evropske. Glavna govorca na dogodku 
sta bila komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in minister za obrambo mag. Matej Tonin. 

Slovenska vojska je predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU logistično podprla in z izvedbo različnih 
dogodkov ambiciozno naslovila pomembna področja Skupne varnostne in obrambne politike EU. Na 
evropski ravni smo spodbudili razprave in zavedanje o nujnosti pravočasnega in sistemskega pristopa k 
prilagoditvi opreme oboroženih sil za delovanje v spremenjenem okolju posledic klimatskih sprememb in 
ukrepov prilagajanja nanje. Razprava se bo nadaljevala tudi med francoskim predsedovanjem, s čimer bosta 
zagotovljena kontinuiteta in nadaljnji razvoj. Skladno s prioritetami Republike Slovenije in MO sta bili za čas 
predsedovanja Svetu EU izbrani dve vsebini SV, in sicer (1) odporno in vzdržno vojaško delovanje ter vojaška 
mobilnost v 21. stoletju ter (2) krizno odzivanje in upravljanje v okviru SVOP na Zahodnem Balkanu. 

V okviru prve vsebine je SV v sodelovanju s slovensko znanstvenoraziskovalno skupnostjo organizirala spletni 
vojaškoobrambni seminar z naslovom Novi modeli energetskega oskrbovanja za vzdržno in odporno vojaško 
delovanje, v Bruslju pa je organizirala delavnico z naslovom Odpornost in robustnost energetskega oskrbovanja 
vojaškega delovanja in pametne premične infrastrukturne zmogljivosti. 

Glavni dogodek SV, izveden v podporo predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU, ki je naslovil obe izbrani 
vsebini SV, je bila skupna mednarodna vojaška vaja zaščite, reševanja in vojaške mobilnosti DRM2EX21. 
Izvajanje tovrstnih in tudi drugih vojaških vaj je bilo vključeno v oblikovanje vojaškega nasveta in posledično 
vključeno v razprave in besedilo nastajajočega Strateškega kompasa. 

Poleg navedenega je SV organizirala tudi nekaj drugih odmevnih dogodkov. V Sloveniji smo izvedli zasedanje 
Vojaškega odbora EU in njunih delovnih skupin (WG/HTF), v sodelovanju z Evropsko varnostno in obrambno 
akademijo (ESDC) smo v Kadetnici Maribor izvedli drugi modul tečaja na visoki ravni o Skupni varnostni in 
obrambni politiki, v Bruslju pa še posvet na temo »Sectoral Qualification Framework for the Military Officer 
Profession« pred uvedbo slednjih v kurikulume izobraževalnih institucij v državah članicah EU in Nata. 

Slovenska vojska je med predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU tudi logistično podpirala vse dogodke 
v Republiki Sloveniji s prevozi in skladiščenjem ter izdajo protokolarnih in priložnostnih daril ter logistično 
podprla vojaške dogodke v Bruslju.
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MEDNARODNO DELOVANJE MO Mednarodno sodelovanje na obrambnem področju

Leta 2021 so bila organizirana štiri zasedanja ministrov za obrambo EU, ki so potekala v živo, in sicer dva med 
portugalskim predsedovanjem in dva med slovenskim predsedovanjem. V ospredju ministrskih srečanj so bili 
proces Strateškega kompasa in aktualne zunanjepolitične in varnostne razmere ter delovanje operacij in misij 
EU na različnih operativnih območjih. Dodatno sta bila leta 2021 organizirana dva seminarja na ministrski 
ravni o Strateškem kompasu (aprila v Lizboni in oktobra 2021 v Bruslju).

Potekali so štirje redni sestanki na ravni direktorjev za obrambno politiko EU, od tega dva prek avdio-video 
konference med portugalskim predsedovanjem (februarja in aprila) in dva, ki sta potekala v živo med slovenskim 
predsedovanjem (julija na Bledu in decembra v Bruslju). Glavni namen srečanj sta bila pregled in razprava 
o aktualnih SVOP-vsebinah, s poudarkom na Strateškem kompasu, med slovenskim predsedovanjem tudi s 
poudarkom na prioritetah MO, torej na Zahodnem Balkanu, EU-Nato sodelovanju in energetski učinkovitosti 
obrambnega resorja. 

Redno so potekali tudi sestanki ministrov za obrambo tria predsedujočih držav Nemčije, Portugalske in 
Slovenije v obliki avdio-video konferenc. V okviru priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU in med 
predsedovanjem so bili organizirani štirje delovni sestanki na ravni tria Portugalske, Nemčije in Slovenije. 
Glavni namen pogovorov sta bila pregled in razprava o aktualnih SVOP-vsebinah na podlagi skupnih prioritet 
18- in 6-mesečnega programa predsedovanja. 

Med predsedovanjem Svetu EU je sodelovanje z Evropsko obrambno agencijo (EDA) potekalo še dejavneje kot 
sicer. EDA pri predsedovanju držav članic Svetu EU nima posebej formalizirane vloge. Med predsedovanjem 
smo sodelovali z EDO in skupaj izvedli nekatere dogodke, ki so tudi vsebinsko prispevali k aktualnim temam 
in prioritetam našega predsedovanja. Uspešno sodelovanje MO in EDA se kaže tudi s sodelovanjem pri 20 
projektih, ki potekajo v koordinaciji EDA, predstavniki MO sodelujejo v več projektnih skupinah, delovnih 
skupinah in drugih oblikah meddržavnega sodelovanja, ki poteka v okviru EDA.
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Tik pred začetkom predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU je bila sprejeta odločitev o vzpostavitvi 
Evropskega obrambnega sklada in financiranju programa za leti 2021 in 2022. Med našim predsedovanjem 
je bila vzpostavljena mreža nacionalnih kontaktnih točk in organiziran je bil informativni dogodek za širšo 
javnost na EU-ravni. V Sloveniji smo organizirali informativni dan septembra in spletni seminar novembra z 
naslovom »Obrambne pobude EU – priložnosti in izzivi za majhna in srednje velika podjetja« v sodelovanju 
z EDA in EK. Vključevanje srednjih in malih podjetij (SME) v obrambne pobude in spodbujanje inovacij smo 
dejavno izpostavljali na različnih dogodkih med predsedovanjem. Tako smo vzpostavljali dialog med različnimi 
deležniki: podjetji in raziskovalnimi organizacijami, združenji, EDA, EK – DG DEFIS in državami članicami, s tem 
pa smo zagotovili tudi vsebinski prispevek RS za prihodnje inovacijske pobude na obrambnem področju EU.

Minister za obrambo se je februarja, junija in oktobra udeležil treh rednih zasedanj ministrov za obrambo 
Nata ter izrednega aprilskega zasedanja na temo Afganistana. Poleg tega se je konec junija udeležil vrha, na 
katerem je bilo izraženo močno sporočilo zavezniške enotnosti in novega poglavja krepitve transatlantskih 
odnosov. 

Julija 2021 je minister za obrambo skupaj z obrambnima ministricama Črne gore in Severne Makedonije 
obiskal pripadnike slovenskega kontingenta na misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP) v Latviji, februarja in 
decembra pa slovenske pripadnike v operaciji Kforja na Kosovu. 

Minister mag. Tonin se je na dvostranskih srečanjih doma ali v tujini sestal z obrambnimi ministri oziroma 
ministricami Nemčije, Italije, Francije, Portugalske, Madžarske, Poljske, Latvije, Turčije, Češke, Grčije, Cipra, 
Severne Makedonije, Črne gore in Kosova. Vodstvo ministrstva je na predstavitvenih in delovnih obiskih gostilo 
večje število veleposlanikov, akreditiranih v Republiki Sloveniji.

Slovenske delegacije pod vodstvom ministra za obrambo oziroma državnega sekretarja na obrambnem 
ministrstvu so se udeležile ministrskih srečanj naslednjih regionalnih pobud: Jadranska listina (A-5), Pobuda 
za sodelovanje obrambnih ministrstev Jugovzhodne Evrope (SEDM) in Pobuda za obrambno sodelovanje držav 
srednje Evrope (CEDC). 

Strateški interes Republike Slovenije ostaja območje Zahodnega Balkana. Kljub epidemiji covida-19 so bile 
uresničene najpomembnejše dejavnosti za nadaljnji razvoj obrambnih zmogljivosti držav Zahodnega Balkana, 
s poudarkom na Črni gori in Severni Makedoniji. 

Mednarodno razvojno sodelovanje oziroma uradna razvojna pomoč je pomemben sestavni del delovanja 
razvitih držav v mednarodni skupnosti. MO svojo razvojno pomoč namenja neposredno državam v razvoju kot 
dvostransko pomoč, pa tudi prek prispevkov mednarodnim organizacijam, kot večstransko pomoč. Projekte 
mednarodnega razvojnega sodelovanja izvajamo v obliki tehnične pomoči in prenosa izkušenj Kosovu, Bosni 
in Hercegovini ter Gruziji. 

Leta 2021 smo predsedovali Usmerjevalnemu odboru Balkanskih večnamenskih zdravstvenih sil (BMTF), v 
katerem smo največ dejavnosti namenili podpisu sporazuma o statusu države gostiteljice, ki ga je letos potrdila 
tudi Vlada RS, ter pripravam na prevzem vodilne vloge v BMTF, ki jo bo Slovenija prevzela julija 2022.

V okviru OVSE smo si prizadevali za ohranjanje vsaj minimalnega dialoga o nadzoru oborožitve ter vzpostavljanju 
ukrepov za povečanje varnosti in zaupanja. Med predsedovanjem Svetu EU smo v OVSE usklajevali delo držav 
članic EU in zastopali EU na različnih forumih, kot je na primer Forum za varnostno sodelovanje, in v njegovi 
delovni skupini. Pri tem smo odlično sodelovali z delegacijo EU pri OVSE in s predstavniki Portugalske ter 
Francije.

Ministrstvo za obrambo dejavno sodeluje tudi pri obravnavi posameznih vprašanj, povezanih z razoroževanjem 
in neproliferacijo, več pozornosti pa namenja Ottavski konvenciji (protipehotne mine) v povezavi z ITF (v 
obdobju 2019–2021 za delovanje Mednarodnega sekretariata prispevamo vsako leto 5000 EUR), Pogodbi o 
trgovini z orožjem (angl. Arms Trade Treaty) ter Konvenciji o prepovedi nekaterih vrst konvencionalnega orožja 
(leta 2021 smo za sponzorski program Protokola V. prispevali 5000 EUR). V okviru predsedovanja Republike 
Slovenije Svetu EU smo skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve izvedli neformalni posvet direktorjev EU za 
neproliferacijo in razoroževanje. 

Obrambno-diplomatski zbor, akreditiran v Republiki Sloveniji, je kljub številnim zamenjavam ostal na primerljivi 
ravni preteklih let. Pripravili in izvedli smo 18 akreditacijskih oziroma poslovilnih obiskov za nove ali odhajajoče 
atašeje in njihove pomočnike. Za obrambne atašeje, akreditirane v Republiki Sloveniji, se redno organizira več 
letnih srečanj, na katerih so informirani o dejavnostih in novostih na obrambnem področju. V preteklem letu 
smo organizirali pet video konferenc (januar, februar, marec, maj, junij, oktober), vsa srečanja v živo pa smo 
morali zaradi zdravstvenih razmer in izvajanja ukrepov, povezanih s covidom-19, odpovedati.

Mednarodno vojaško sodelovanje

Skladno s planskimi dokumenti izvedba mednarodnega vojaškega sodelovanja (MVS) podpira izvajanje 
dejavnosti in obveznosti, ki jih je Republika Slovenija prevzela v mednarodnih in regionalnih organizacijah 
ter pobudah. MVS je bilo usmerjeno predvsem na strateške partnerje v zavezništvu, s katerimi SV sodeluje v 
MOM, na sosednje države ter na države, s katerimi je bilo v preteklosti vzpostavljeno projektno sodelovanje. 
Mednarodno vojaško sodelovanje SV v okviru Nata smo zagotavljali tudi s podporo delovanju MSSVT in ustrezno 
popolnitvijo nacionalnih mest v Natovi poveljniški strukturi in strukturi sil. Izvedena so bila dvostranska 
srečanja ob robu konferenc in zasedanj v formatu načelnikov. Glavne dejavnosti MVS so bile povezane z Italijo, 
ZDA (Ameriška poveljstva in enote v Evropi in Nacionalna garda Kolorada), Hrvaško in Severno Makedonijo. 

Poudarek MVS je bil tudi na uresničevanju Akcijskega načrta pripravljenosti, popolnjevanju poveljstev za 
integracijo in na doseganju ključnih zmogljivosti v okviru procesa obrambnega načrtovanja in pobud (povezane 
sile, iniciativa pametne obrambe in koncept vodilnih držav). Z udeležbo pripadnikov SV na mednarodnih 
dogodkih, kot so bila srečanja načelnikov generalštabov, sodelovanje v Natovih odborih in odborih EU, 
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sodelovanje na funkcijskih konferencah, oblikovanje skupnih zmogljivosti in interoperabilnosti ter skupna 
usposabljanja in vaje, pripomorejo k boljši povezljivosti, gradnji zmogljivosti ter vzdrževanju pripravljenosti SV. 
Ta je skladno s sklepi vlade uspešno sodelovala v MOM v okviru Nata, EU in OZN v načrtovanem obsegu. Prav 
tako smo zagotavljali zahtevane zmogljivosti SV v takojšnje odzivne sile Nata v visoki stopnji pripravljenosti za 
morebitno napotitev na območje delovanja skladno s planskimi dokumenti. 

Mednarodno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na dvostranski ravni so s sosednjimi državami potekali redna preverjanja komunikacijskih poti, medsebojna 
obveščanja, vzajemna pomoč ob nesrečah ter pomoč ob postopkih prehoda države zaradi pomoči tretjim 
državam. S Hrvaško sta bila izvedena dva dvostranska sestanka na temo prihodnjega sodelovanja, sestanek 
Stalne mešane komisije in štirje sestanki slovensko-hrvaških podkomisij. V Avstriji je septembra potekal 
sestanek skupnega odbora z avstrijsko Koroško. Ob robu sestanka generalnih direktorjev za civilno zaščito 
je bila med dvostranskim sestankom z Avstrijo izpostavljena želja po skupnem delu v okviru projektov in na 
področju obvladovanja tveganj nesreč. Med sestankom generalnih direktorjev za civilno zaščito je potekal 
tudi dvostranski sestanek z Italijo, na katerem so bile predlagane možnosti skupnih usposabljanj na področju 
podpiranja objektov po potresu in možnosti izmenjave izkušenj s covidom-19. V okviru sestanka generalnih 
direktorjev za civilno zaščito je bil izveden tudi dvostranski sestanek s Francijo, na katerem smo se dogovorili, 
da v prihodnje poglobimo sodelovanje na področju potresa, plazov, kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih 
(KBRJ) groženj ter sodelovanja civilne zaščite z obrambnim sektorjem.

Med predsedovanjem Slovenije Svetu EU je Uprava RS za zaščito in reševanje izvedla 42. regionalni sestanek 
Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje (DPPI SEE) prek virtualne platforme. V okviru 
pobude je bilo od 25. septembra do 2. oktobra 2021 v Sežani izvedeno usposabljanje za reševanje iz jam (angl. 
Cave Rescue Training), na katerem je sodelovalo 18 udeležencev iz devetih držav članic pobude.

Uprava RS za zaščito in reševanje je nadaljevala okrepljeno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana 
na področju civilne zaščite. Osrednja dejavnost leta 2021 je bilo zagotavljanje materialne pomoči državam 
Zahodnega Balkana. Slovenija je leta 2021 omogočila reševalno pomoč ob naravnih in drugih nesrečah 12-krat. 
Kot odziv na pandemijo covida-19 se je odzvala šestkrat z zagotavljanjem materialne pomoči prek mehanizma 
Unije na področju civilne zaščite (prejemniki pomoči so bili Črna gora, Srbija, Severna Makedonija, Nepal, Indija 
in Kosovo) in enkrat na dvostranski ravni (Bosna in Hercegovina). Prav tako se je z materialno pomočjo odzvala 
septembra ob potresu v Haitiju, julija zaradi migrantske krize v Litvi in avgusta zaradi požarov v naravnem 
okolju v Severni Makedoniji. V Severno Makedonijo je bila za pomoč pri gašenju obsežnih požarov v naravi 
napotena začasna enota civilne zaščite za gašenje gozdnih požarov z vozili. Rezultat uspešnega zagotavljanja 
reševalne pomoči je bil dogovor med slovenskim ministrom za obrambo in ministrico za obrambo Severne 
Makedonije o nadaljnji pomoči pri usposabljanju in opremljanju makedonskih gasilcev.

S Črno goro in Severno Makedonijo sta ob robu sestanka generalnih direktorjev za civilno zaščito v Ljubljani 
potekala dvostranska sestanka na temo prihodnjega sodelovanja. Oktobra 2021 je bil v Sloveniji podpisan 
dvostranski sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Leta 2021 je bil mehanizem Unije na področju civilne zaščite aktiviran več kot 100-krat, kar je največje število 
aktivacij od začetka delovanja mehanizma. Slovenija je oktobra 2021 v okviru evropskega nabora civilne 
zaščite certificirala enoto za prečrpavanje večjih količin vode, decembra 2021 pa v okviru zmogljivosti rescEU 
vzpostavila skladišče osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam.

EU-projekti

Uprava RS za zaščito in reševanje je leta 2021 izvajala 17 projektov (od tega 14 evropskih projektov, en projekt 
iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in dve razvojno-raziskovalni nalogi), 
od tega jih je pet dokončala. Uspešno je pridobila tri nove evropske projekte in pripravila podlago za nove 
razvojno-raziskovane naloge. Prioriteta izvajanja so bili projekti, ki prispevajo h krepitvi sistema zaščite in 
reševanja tako v Republiki Sloveniji kot na evropski ravni, in sicer na področjih opazovanja in obveščanja, 
povečevanja operativnih zmogljivosti, usposabljanja, vaj, krepitev čezmejnega sodelovanja ter podpore 
državam Zahodnega Balkana pri vključevanju v mehanizem Unije na področju civilne zaščite. 

Večji projekti leta 2021 so bili (1) praktična vaja SIQUAKE2020, (2) projekt HCP IDAP, (3) rescEU skladiščenje 
osebne zaščitne opreme, (4) usposabljanja v mehanizmu civilne zaščite EU (tečaji MBC in TEC) ter (5) projekt 
SMAZIR.

Cilj projekta SIQUAKE2020 je bil povečati pripravljenost in odzivne sposobnosti sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ob večjem potresu v osrednji Sloveniji na nacionalni, regionalni, EU- in mednarodni ravni. 
Dejavnosti projekta HCP IDAP za povečevanje operativne sposobnosti enot Civilne zaščite za prečrpavanje 
večjih količin vode so bile v celoti dokončane. Začeli smo izvajati projekt rescEU skladiščenje, ki je namenjen 
vzpostavitvi zmogljivosti za skladiščenje osebne zaščitne opreme, potrebne za pomoč pri čezmejnih zdravstvenih 
tveganjih, predvsem pri zajezitvi pandemije covida-19 na evropski ravni. Med projekti v okviru evropskega 
programa usposabljanj smo leta 2021 tečaje za module civilne zaščite in tehnične strokovnjake (tečaji MBC in 
TEC) vsebinsko, organizacijsko in tehnično prilagodili na izvajanje v digitalni obliki. Izvedenih je bilo 11 digitalnih 
tečajev, od tega trije v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, za preostale tečaje v Avstriji in 
na Švedskem pa je Uprava RS za zaščito in reševanje zagotavljala organizacijsko in drugo podporo. V projektu 
SMAZIR, namenjenem razvoju zmogljivosti za analizo naravnih nesreč, je bila nabavljena strojna oprema 
(sistema brezpilotnih zrakoplovov z opremo), razvita je bila programska oprema za prikazovanje pridobljenih 
podatkov in izvedena so bila usposabljanja (skupno 100 udeležencev). 

Uprava RS za zaščito in reševanje je na razpisih EU pridobila tri nove projekte, ki se bodo začeli izvajati leta 
2022, in sicer (1) Varni in enakopravni ob nesrečah – SEE MEE, katerega cilj je okrepiti zavedanje o potrebah 
oseb s posebnimi potrebami v nesrečah, (2) Sistem za odzivanje na nesreče v severnem Jadranu – NAMIRS ter 
(3) Reorganizacija ITK-sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne 
inteligence – DRM SI AI.

Ministrstvo je leta 2021 izvajalo več projektov s podporo EU-sklada notranje varnosti (ISF) za področji kriznega 
upravljanja in kritične infrastrukture v finančni perspektivi Evropske unije 2014–2020, prav tako je sodelovalo 
pri pripravi predloga Nacionalnega programa ISF za večletni finančni okvir (VFO) 2021–2027. Leta 2021 so 
se izvajali projekti (1) Posodobitev kartografskih podlag v merilu 1 : 25.000 za potrebe nosilcev kriznega 
upravljanja in vodenja na operativni ravni ter nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture (POSKART), (2) 
Razvoj funkcionalnosti in posodobitev računalniške opreme za potrebe usposabljanj 3D-GIS (SMAZIR), (3) 
Širitev komunikacijsko-informacijskega sistema Nacionalnega centra za krizno upravljanje (KISPO) ter (4) 
Širitev KIS NCKU, vključno z nadgradnjo ISPO z modulom Kritična infrastruktura (INTER-KISPO).
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PRENOVA NAJPOMEMBNEJŠIH 
PLANSKIH DOKUMENTOV MO

V okviru tretjega koraka Natovega procesa obrambnega načrtovanja je Republika Slovenija prejela nove Cilje 
zmogljivosti Nata 2021. Pri oblikovanju ciljev, ki je potekalo od jeseni 2020 smo uspešno uskladili nacionalne 
prioritete razvoja zmogljivosti s Cilji zmogljivosti Nata 2021. Bistveno spremembo v Ciljih zmogljivosti 2021 
v primerjavi s Cilji zmogljivosti 2017 pomeni zamenjava druge Srednje bataljonske bojne skupine z Bojnim 
izvidniškim bataljonom. Kot odraz dolgotrajne nezmožnosti vzpostavitve dogovorjenih zmogljivosti in stalnih 
kadrovskih izzivov se je Sloveniji zmanjšalo kvantitativno breme in z bojnimi izvidniki povečalo kvalitativno, 
kar pomeni razbremenitev Slovenske vojske s kadrovskega in organizacijsko-strukturnega vidika. Novi Cilji 
zmogljivosti Nata 2021 so bili potrjeni na oktobrskem zasedanju obrambnih ministrov. 

Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog nove Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 (ReSDPROSV35), katerega besedilo je leta 2021 potrdila vlada, v 
državnem zboru pa je bil dokument sprejet februarja 2022. Na podlagi ReSDPROSV35 smo pripravili predlog 
Srednjeročnega obrambnega programa 2022–2026. Oba dokumenta pomenita pomembno podlago za nadaljnji 
razvoj obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije. 

Najpomembnejša ambicija dolgo- in srednjeročnih planskih dokumentov je znatno povečanje bojne 
pripravljenosti SV in se osredotočajo na: 

• pospešeno odpravljanje nakopičenih razvojnih zaostankov iz preteklega desetletja in usmerjajo razvoj 
Slovenske vojske v vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših vojaških zmogljivosti, 

• prilagoditev obsega, strukture in organiziranosti Slovenske vojske z oblikovanjem popolnjenega jedra 
prioritetnih sil in zmogljivosti, vključno s cilji zmogljivosti zavezništva, 

• vzpostavitev prostorske organiziranosti Slovenske vojske kot izhodišča zmožnosti naraščanja sil Slovenske 
vojske tudi z uporabo novih oblik pogodbene rezerve, 

• krepitev profesionalizma, vojaške etike, voditeljstva ter organizacijske kulture in klime, 

• izboljšanje delovnopravnega in socialnega statusa pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske zaradi 
posebnosti in omejitev vojaškega poklica, da bi se povečalo zanimanje za vojaški poklic in vojaško službo, 

• nadgradnjo sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter urjenja, 

• pripravo in uveljavljanje sodobnih strategij, doktrin, taktik in postopkov.
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NAJPOMEMBNEJŠI INVESTICIJSKI 
IN RAZVOJNO-RAZISKOVALNI 

PROJEKTI MINISTRSTVA

Najpomembnejše investicije, realizirane leta 2021

Leta 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 
do 2026 (ZZSISV26). Glavni namen je zagotavljanje finančnih sredstev v obsegu in dinamiki za vzpostavljanje 
najpomembnejših vojaških zmogljivosti v navedenem obdobju, za opravljanje nalog Slovenske vojske ter 
za sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe. Z zakonom se ureja poraba finančnih sredstev v višini 780 
milijonov evrov. Pri zagotavljanju oborožitvenih sistemov in vojaške opreme omogoča sklepanje večletnih 
pogodb. Oborožitveni sistemi in vojaška oprema, ki se bo nabavljala po tem zakonu, mora v celoti izpolnjevati 
standarde in povezljivost v zavezništvu. Zakon obsega sedem najpomembnejših področij modernizacije, in 
sicer vojaško letalstvo, bojna vozila, logistično opremo, KIS in kibernetsko opremo, infrastrukturo, raketne 
sisteme ter pehotno oborožitev in opremo vojaka.

Na področju opremljanja smo nadaljevali pripravo in izvajanje nekaterih večjih projektov, ki sledijo ciljem 
vzpostavljanja zmogljivosti v okviru nacionalne obrambe in našim ciljem v okviru zavezništva. Za izvedljivost 
postavljenih ciljev je bil sprejet Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi ZZSISV26 za leto 2021, 
v okviru katerega so bile sklenjene posamezne pogodbe, kot sta podpis sporazuma z vlado ZDA za nakup 37 
lahkih kolesnih oklepnih vozil (LKOV) 4 x 4 proizvajalca Oshkosh in podpis izvedbenega dogovora z Ministrstvom 
za obrambo Republike Italije za nakup taktičnega transportnega letala Spartan C-27J. Podpisani sporazum 
vključuje nakup 37 lahkih kolesnih oklepnih vozil LKOV 4 x 4, 36 oborožitvenih postaj M153, dokumentacijo, 
specialno orodje, naprave za vzdrževanje in rezervne dele, tehnično podporo ter drugo pripadajočo opremo. 
Predvideni rok dobave lahkih kolesnih oklepnih vozil LKOV 4 x 4 in oborožitvenih postaj M153 je v letih 2023 
in 2024. Vrednost podpisanega sporazuma znaša 38.914.679 USD brez DDV. Podpis izvedbenega dogovora bo 
Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije omogočil nabavo zrakoplova C-27J prek Ministrstva za obrambo 
Republike Italije ter dolgoročno sodelovanje s celovitim pristopom zagotavljanja zmogljivosti vojaškega 
zračnega transporta z zrakoplovom C-27J. Vrednost podpisanega izvedbenega dogovora znaša približno 59 
milijonov evrov brez DDV in poleg nabave letala z moduli vključuje tudi paket začetne logistične podpore, 
ki med drugim vključuje rezervne dele in tehnično dokumentacijo, usposabljanje, uporabo simulatorjev za 
usposabljanje, dodatno opremo in certifikacijo zrakoplova.

Leta 2021 je bilo izvedenih 353 postopkov naročil, na podlagi katerih je bilo sklenjenih 535 pogodb oziroma 
okvirnih sporazumov. Pogodbe oziroma okvirni sporazumi so bili financirani iz proračuna 2021 oziroma 
bodo skladno s pogodbenimi določbami financirani pozneje, skladno z načrtovanimi proračunskimi odhodki 
v finančnem načrtu MO. Poleg že omenjenih nakupov vozil 4 x 4 JLTV in transportnega letala C-27J je bilo 
prek partnerstva »Operational Logistics Support Partnership« v Natovi agenciji NSPA izvedeno naročilo za 
rekonstrukcijo vzletno-pristajalne steze in sistema za zaustavljanje letal na letališču Cerklje ob Krki. Izvedeni 
so bili postopki in sklenjene so bile pogodbe za nakup različnih nabojev, ročnih bomb in sredstev razpršilnega 
dejstva ter manevrskega streliva. Sklenjena je bila pogodba za nakup pehotne oborožitve. Podpisane so 
bile pogodbe za nakup opreme za nošenje in opreme za bivanje na terenu. Izvedeno je bilo večje naročilo za 
sklenitev novih okvirnih sporazumov na področju uniform za obdobje do konca leta 2024. Sklenjeni so bili 
okvirni sporazumi za nakup opreme za usmerjanje zračne podpore in nakup nočnogledov. Sklenjen je bil okvirni 
sporazum za dobavo bojnih in vojaških obrokov za obdobje do konca leta 2023. Za potrebe sistema zaščite in 
reševanja je bila sklenjena pogodba za nakup in montažo siren. V okviru projekta EU ReSCEu so bile sklenjene 
pogodbe za nakup osebne zaščitne opreme. Sklenjene so bile tudi pogodbe za nakup tehnično-reševalnega 
vozila z dvigalom, gasilskega vozila za logistiko, bivalnih kontejnerjev in terenske kuhinje na prikolici.
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Leta 2021 se je pripravljala investicijska dokumentacija za projekte letalstva (nakup helikopterjev za specialne 
sile), logistično opremo (nakup taktičnih tovornih vozil) in raketne sisteme (nakup protioklepnih sistemov in 
raket). Po potrditvi investicijske dokumentacije se je nadaljeval postopek nabave BKV 8 x 8. 

Leta 2021 je bil realiziran tudi nakup potapljaških dihalnih aparatov in ročnih sonarjev za mornariško enoto SV. 
Izveden je bil nakup 107 terenskih vozil Toyota 4 x 4. Dokončana je bila dobava inženirskih kompletov za hitro 
pripravo kraterjev in dveh kompletov specialnega orodja za postavitev mosta »Compact«. Nabavljeno je bilo 
ročno protioklepno orožje (RPOO-2) za večkratno uporabo Carl-Gustaf M4. Realiziran je bil načrtovani nakup 
pehotne optoelektronske opreme za opazovanje in namerjanje (laserske namerilne naprave, panoramski in 
binokularni nočnogledi, optični merki). Za letališče Cerklje ob Krki je bila nabavljena oprema za manipulacijo 
tovora, letal in potnikov.

Zagotavljali smo nujno potrebna materialna sredstva za delovanje poveljstev in enot SV doma ter v 
mednarodnih operacijah in na misijah, zaščitno varovalno opremo pred virusom SARS-CoV-19, obnavljanje 
iztrošenih materialnih sredstev ter zakonsko predpisano opremo s področja varstva pri delu, varstva pred 
požarom in varovanja okolja. Kupljene so bile načrtovane količine streliva in vadbenih sredstev za ohranjanje 
zalog in usposabljanje poveljstev in enot SV ter načrtovane količine različnih artiklov uniform za nemoteno 
opremljanje vseh pripadnikov SV.

Pripravljeni sta bili idejni zasnovi dolgoročnega razvoja Vojašnice generala Maistra v Mariboru in Vojašnice 
Edvarda Peperka v Ljubljani. Ureditvi obsegata prenovo sedanjih objektov, gradnjo novih objektov ter odstranitev 
dotrajanih objektov, vključno z ureditvijo vse infrastrukture v vojašnici. Nadaljujemo pripravo dokumentacije 
za nove objekte. Za rekonstrukcijo in celovito energetsko prenovo objekta št. 14 v Vojašnici barona Andreja 
Čehovina v Postojni so pripravljene investicijska, projektna in gradbena dokumentacija, pogodba za izvedbo 
gradbeno-obrtniških in inštalacijskih (GOI) del je z izvajalcem podpisana. Rekonstrukcija bo izvedena leta 2022. 
Pripravljena je investicijska dokumentacija za prenovo in energetsko sanacijo objekta 3 v Vojašnici barona 
Andreja Čehovina v Postojni. Pripravlja se investicijska in projektna dokumentacija za ureditev strelišč Apače, 

Bač in Mlake, za ureditev strelišča A na Baču je bila že sklenjena pogodba za gradbena dela. Gradnja strelišča 
Apače je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V postopku sprejemanja novega DPN za OSVAD je v pripravi 
celovita presoja vpliva na okolje. Pripravila se je projektna dokumentacija za postavitev oskrbne verige H2 za 
vojašnico v Kranju, ki bo realizirana v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Aprila 2021 je bila sprejeta Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju MO. Sledili so razpis za izbor potencialnega zasebnega 
partnerja in izbira zasebnega partnerja, ki izpolnjuje pogoje, ter začetek vodenja konkurenčnega dialoga za 
sanacijo v vojašnicah na Bohinjski Beli in v Letalski bazi Brnik. Pripravljeni so bili dokumenti, ki dokazujejo 
upravičenost sofinanciranja celovitih energetskih prenov namestitvenih in upravnih objektov v vojašnicah iz 
sredstev Kohezijskega sklada EU. MO je prejelo potrditev EU o upravičenosti energetske sanacije objektov za 
večnamensko uporabo.

Skladno s podpisanim Sporazumom o ureditvi začasnih (pontonskih) privezov vojaških plovil med Luko Koper, 
Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo je v koprskem pristanišču načrtovana ureditev 
začasnih privezov plovil Slovenske vojske. 

Za ureditev centralnega arhiva MO se je na objektu Trojica na Vrhniki nadaljevalo izvajanje del za notranjo 
ureditev objekta. Pripravilo se je javno naročilo za nakup pisarniške in arhivske opreme. Končala so se GOI dela 
za sanacijo tehničnih skladišč SV, s katerimi smo zagotovili ustrezne klimatske pogoje v objektih.

Sodelujemo pri pripravi projektne dokumentacije za nadomestni garažni objekt z možnostjo ureditev pisarn v 
etaži v IC ZR Sežana, ki ga v sodelovanju z Občino Sežana pripravlja Uprava RS za zaščito in reševanje. 



40 41

Oborožitveni sistem

Vozilo Slovenske vojske bo opremljeno z nadgradnjo oborožitvene postaje proizvajalca 
Kongsberg, tip M153 CROWS. Gre za oborožitveno postajo, ki omogoča uporabo različnih 
tipov orožja kalibra od 7,62 mm do 40 mm, pri čemer lahko izvede menjavo različnih 
tipov orožja uporabnik sam in si tako pripravi optimalno konfiguracijo vozila za izvedbo 
naloge.

Oborožitveni sistem je opremljen, kot se pričakuje od modernih oborožitvenih sistemov, 
in sicer z dnevno in nočno kamero ter merilcem razdalj, kar omogoča zelo natančno 
merjenje in prek vgrajenega računalnika izračun optimalnih podatkov za streljanje na 
mirujoče kot tudi premikajoče se tarče.

LAHKO KOLESNO OKLEPNO VOZILO LKOV 4 X 4 JLTV

Vozilo  JLTV (Joint Light Tactical Vehicle),
Izvedenka  HGC (Heavy Guns Carrier)
Proizvajalec  Oshkosh Defense, ZDA
Posadka 4 (voznik, poveljnik vozila, operater oborožitvene postaje, vezist)
Mere:  
– dolžina  5156 m
– širina  2439 m
– višina  2235 m
Masa vozila (osnovna izvedenka, brez zaščite)  6350 kg
Nosilnost (tovor)  1580 kg

Motor max. moč: 254 kW (340 KM), max. navor: 895 Nm
Doseg 480 km (prostornina rezervoarja: 135 l)
Največja hitrost  113 km/h
Največji naklon vzpona  60 %
Največji bočni naklon 40 %
Najvišja navpična ovira  457 mm
Polmer kroga obračanja  7,6 m
Bredenje  1500 mm
Temperaturno območje delovanja  med –32 in +52 oC
Oborožitveni sistem  Oborožitvena postaja Kongsberg, tip M153 CROWS



42 43

Skladno s strategijo stanovanjskega fonda MO ter z uvrstitvijo projekta za nakup novih stanovanj v veljavni 
Načrt razvojnih programov je bil leta 2021 realiziran nakup treh dvosobnih in treh dvoinpolsobnih stanovanj v 
Ljubljani ter dveh dvosobnih s kabinetom in dveh dvosobnih stanovanj v Celju.

Najpomembnejši razvojno-raziskovalni projekti

Na področju raziskav in razvoja smo leta 2021 podpirali vojaške zmogljivosti in zmogljivosti za dvojno 
uporabo za ZIR z nacionalnimi in mednarodnimi projekti in dejavnostmi. Dejavno smo se vključevali v Natovo 
organizacijo za znanost in tehnologijo, pri čemer smo sodelovali v šestih od sedmih panelov in v okviru njih v 
20 raziskovalnih skupinah. V okviru sodelovanja v Evropski uniji smo bili v Evropski obrambni agenciji dejavni 
v polovici od 14 zmogljivostnih tehnologij in dejavno sodelovali v projektih s področja energije v povezavi z 
vodikovimi tehnologijami, balistične zaščite v povezavi z razvojem novih materialov, kopenskih sistemov in 
minskoeksplozivnih sredstev ter se pripravljali na vstop v projekt s področja kibernetske zaščite avtonomnih 
sistemov. 

Tesno smo sodelovali z Evropsko komisijo, predvsem na področju Evropskega obrambnega sklada. Ozaveščali 
smo zainteresirano raziskovalno javnost in podjetja o možnostih vključevanja v mednarodne obrambne 
dejavnosti ter projekte in organizirali več dogodkov z mednarodno udeležbo, predvsem z energijskega področja 
in področja podpore malim in srednje velikim podjetjem. Povezovali smo se z različnimi združenji in spodbujali 
organiziranje za obrambne namene. Zelo uspešno je bilo organizirano obrambno združenje v okviru TECES-a. 
Rezultat dela se je pokazal v prijavah na razpis Evropskega obrambnega sklada, pri čemer so se različni 
slovenski udeleženci povezali v kar enajst konzorcijev. Nacionalne raziskave in razvoj so zaznamovale razmere 
s covidom-19. Kljub temu smo dosegli dobre rezultate predvsem na področju podpore brezpilotnim zračnim 

sistemom, izvidništvu in elektronskemu bojevanju ter osebni opremi vojaka v povezavi s senzoriko in umetno 
inteligenco. Pri projektih v podporo zaščiti in reševanju so prevladovali projekti s področja zaščite pred požari.

Leta 2021 je bila od razvojno-raziskovalnih nalog (RRN) uspešno izvedena prva faza RRN MASPREM 5, začela 
pa se je tudi prva faza RRN CRP Podnebno pogojene nesreče in odziv sistema zaščite, reševanja in pomoči v 
Republiki Sloveniji. Pripravljena sta bila predloga za RRN Logistika na področju zaščite, reševanja in pomoči in 
RRN Priprava in izvedba raziskave pri delavcih na področju zaščite in reševanja o poznavanju in uporabnosti 
aplikacij POTROG ter vzdrževanje aplikacij POTROG. Pripravljena so bila izhodišča za CRP Prepoznavanje potreb 
za izvajanje psihološke podpore reševalcem na področju zaščite, reševanja in pomoči in Strategija razvoja 
informacijsko-komunikacijskih sistemov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bosta 
leta 2022 predlagani za sofinanciranje prek ARRS. Uprava RS za zaščito in reševanje je dejavno sodelovala 
pri programiranju vsebin evropskega teritorialnega sodelovanja, predvsem čezmejnih programov Interreg 
čezmejni (CBC) z vsemi sosednjimi državami in Interreg Central Europe. Področje varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami je bilo umeščeno v programske dokumente in teme, ki bodo oblikovale naslednjo finančno 
perspektivo 2021–2027. Prav tako je Uprava RS za zaščito in reševanje v okviru programiranja 2021–2027 
zagotovila umestitev področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sklada ISF in AMIF.
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PRIPRAVE IN UKREPI ODZIVANJA 
DRŽAVE NA KRIZE

Ministrstvo za obrambo je v okviru nalog usmerjanja in usklajevanja področja obrambnega načrtovanja in 
kriznega odzivanja zagotavljalo načrtovanje priprav in ukrepov za učinkovito odzivanje države na različne 
krize ter zagotavljalo pripravo podlag in usmeritev nosilcem obrambnega načrtovanja v državi. V tem okviru je 
bila sprejeta nova Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo, na podlagi katere je 
prenehal institut izdaje soglasij za promet z zemljišči na prvi stopnji odločanja. Dopolnjen je bil tudi Pravilnik o 
vajah v obrambnem sistemu v delu, ki se nanaša na načrtovanje zemljišč in objektov za izvedbo vaj Slovenske 
vojske.

Skladno z letnim programom strokovnega usmerjanja in usklajevanja z nosilci obrambnega načrtovanja 
pri dopolnjevanju dokumentov obrambnega načrta je ministrstvo strokovno pomagalo pri dopolnjevanju in 
usklajevanju njihovih obrambnih načrtov in tako ohranjalo načrte, usklajene s predpisi, ažurne, uporabne ter 
aktualne, kar se kaže tudi v obrambnem načrtu države. Zagotovljena sta bila redno dopolnjevanje obrambnega 
načrta Ministrstva za obrambo in ažurnost evidenc obrambnih dolžnosti.

Ministrstvo je kot organ, pristojen za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti na področju kritične infrastrukture, 
nosilce sektorjev kritične infrastrukture in upravljavce kritične infrastrukture Republike Slovenije redno 
usmerjalo in jim zagotavljalo strokovno pomoč glede opravljanja nalog, ki izhajajo iz določil Zakona o kritični 
infrastrukturi. Na pobudo nosilcev sektorjev kritične infrastrukture je MO posredovalo Vladi RS v sprejem Sklep 
o spremembah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujočih državnih 
organov ter Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi kritične infrastrukture Republike Slovenije. Na podlagi poročil 
upravljavcev kritične infrastrukture in nosilcev sektorjev kritične infrastrukture je ministrstvo pripravilo skupno 
letno poročilo o zagotavljanju neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture Republike Slovenije, ki ga je 
sprejela Vlada RS. V skrbi za zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture Republike Slovenije 
tudi med epidemijo covida-19 si je ministrstvo prizadevalo za uvrstitev upravljavcev kritične infrastrukture 
Republike Slovenije med prednostne skupine za cepljenje. Usklajevalo je organizacijo cepljenja in delitev 
zaščitnih sredstev upravljavcem kritične infrastrukture. Ministrstvo je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU 
predsedovalo delovni skupini Sveta EU za civilno zaščito oziroma odpornost kritičnih subjektov (PROCIV–CER). 
V okviru skupine je vodilo usklajevanja predloga novega zakonodajnega akta, in sicer Direktive o odpornosti 
kritičnih subjektov.

Na področju zoperstavljanja hibridnim grožnjam so bile tudi v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU in 
s tem Horizontalni delovni skupini za krepitev odpornosti in zoperstavljanje hibridnim grožnjam določene 
kontaktne točke za obravnavo hibridnih groženj po posameznih resorjih in vladnih službah. Ministrstvo za 
obrambo je tako lahko kontaktne točke obveščalo o dejavnostih, povezanih z vsebinami, ki jih posamezen 
resor pokriva. Na resorje sta bila posredovana tudi vprašalnika o hibridnih grožnjah, ki ju v okviru svojega dela 
izvajata Evropska komisija (angl. Hybrid Risk Survey 2) in Evropska služba za zunanje zadeve (angl. Hybrid 
Trend Analysis 6). Ministrstvo za obrambo je prejete odgovore smiselno združilo in posredovalo naprej na 
evropske institucije. Obe končni EU-poročili sta bili predstavljeni med slovenskim predsedovanjem Svetu EU. 
Predstavniki z MO so se leta 2021 udeležili dveh zasedanj kontaktnih točk EU Hibridne fuzijske celice, ki deluje v 
okviru INTCEN. Predstavniki MO so se leta 2021 udeležili in zastopali Slovenijo v usmerjevalnem odboru Hybrid 
CoE.

Leta 2021 je bil dosežen očiten napredek na področju vojaške mobilnosti. Na nacionalni ravni je bil posodobljen 
seznam infrastrukturnih projektov, ki bodo izboljšali strateške premike vojaškega osebja, materiala in opreme. 
Seznam je vključen v Načrt vojaške mobilnosti Republike Slovenije, v katerem so predstavljeni aktualno stanje 
vojaške mobilnosti in njen napredek v Republiki Sloveniji ter pomembne zaveze, ki jih bo Slovenija v prihodnosti 
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uresničila oziroma jih že izvaja. Leta 2021 so bili izvedeni dvostranski pogovori z Republiko Madžarsko v želji, 
da bi izboljšali čezmejne sinergije, ki so pomembne za izboljšanje vojaških premikov. Republika Slovenija je 
dejavno sodelovala pri pripravi Projektnega dogovora med članicami projekta ter upravnih dogovorov med 
članicami projekta in Združenimi državami Amerike, Kanado in Norveško, ki se nanašajo na projekt Vojaška 
mobilnost v okviru stalnega strukturnega sodelovanja EU (PESCO). Republika Slovenija je pod okriljem EU 
dejavno sodelovala pri usklajevanju in pripravi pravnih podlag za optimizacijo izdaje diplomatskih dovoljenj 
za čezmejne premike vojaškega osebja in opreme po zraku in kopnem ter na področju carinske zakonodaje. 
Programski dogovor o usklajevanju vojaških zahtev, povezanih s carino, je bil podpisan v začetku leta 2021. 
Podpis tehničnih sporazumov za optimizacijo izdaje diplomatskih dovoljenj za čezmejne premike vojaškega 
osebja po kopnem in zraku je načrtovan za leto 2022. Leta 2021 je Republika Slovenija tujim oboroženim silam 
zagotavljala podporo države gostiteljice v skladu z izpolnjevanjem sprejetih zavez v okviru zavezništva.

Zagotovljeni sta bili kartografska in geoprostorska podpora Slovenski vojski ter zaščiti in reševanju, nadaljevalo 
se je vsebinsko vzdrževanje vojaškega kartografskega sistema, usklajenega z nacionalnimi vojaškimi in 
Natovimi standardi ter Natovo geoprostorsko politiko. V sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije 
in Geodetskim inštitutom Slovenije je bilo vsebinsko obnovljenih in natisnjenih več listov vojaške topografske 

karte Republike Slovenije različnih meril. Izdan je bil prenovljen Katalog kartografskega gradiva Ministrstva 
za obrambo 2021. Za priprave pripadnikov Slovenske vojske na vaje ter mednarodne operacije in misije ter na 
podlagi sklenjenih sporazumov na geoprostorskem področju z državami zavezništva in vrhovnim poveljstvom 
zavezniških sil v Evropi (SHAPE) so bili izmenjani ali pridobljeni predpisano kartografsko gradivo in drugi 
geoprostorski podatki. 

Skladno z Zakonom o obrambi in Uredbo o upravnih zvezah mora MO za vodenje obrambe organizirati upravne 
zveze, s katerimi se povezujejo državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih 
dejavnost je posebnega pomena za obrambo in sodelovanje med državnimi organi in SV. Načrt upravnih zvez, 
s katerim se načrtujejo organizacija, priprave in delovanje upravnih zvez v miru ter vseh varnostnih razmerah, 
se je sproti prilagajal posameznim spremembam, ki so se nanašale na vsebino načrta. Na podlagi načrta 
upravnih zvez se je v tem obdobju vsak teden izvajalo preverjanje delovanja KIS NCKU, delovanje radijskega 
sistema v nacionalnem omrežju TETRA, delovanje stacionarnega radijskega omrežja ROM-UZ in preverjanje 
delovanja stacionarnega radijskega omrežja. 
 



48 49

NAJPOMEMBNEJŠE VAJE 
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

Načrt vaj za leto 2021 je vključeval vaje in usposabljanja s področja obrambnega sistema ter sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Leta 2021 so bile načrtovane štiri celovite vaje obrambnega sistema in 
dve vaji, katerih izvedba je bila iz leta 2020 preložena v leto 2021. Od načrtovanih je bila leta 2022 preložena le 
izvedba vaje minimalnega vnaprejšnjega obveščanja 2021 (SNEX21), preostale načrtovane vaje so bile izvedene.

Vaje omogočajo preverjanje nacionalnih rešitev iz načrtov posameznih organov in vladnih služb ter preverjanje 
vzpostavljenih komunikacijskih poti, postopkov in procesov.

Leta 2021 je bila izvedena vaja kriznega upravljanja EU Integrated Resolve 2020, katere načrtovalni del vojaške 
operacije in civilne misije je bil že leta 2020, izvedbeni s fiktivno napotitvijo na krizno območje pa leta 2021. 
Izpeljani sta bili tudi dve celoviti vaji s področja kibernetske obrambe Locked Shields 2021 in Cyber Coalition 
2021. Izvedeni sta bili Natovi vaji jedrskega posvetovanja v zavezništvu med nastajajočimi krizami, iz leta 2020 
preložena Able Staff 2020 in Able Staff 2021.

Na obrambnem področju je Slovenska vojska sodelovala na usposabljanjih in vajah v Republiki Sloveniji 
in zunaj države. Najpomembnejše tri mednarodne vaje v Sloveniji so bile (1) Jadranski udar (preverjanje 
usposobljenosti kontrolorjev združenih ognjev in posadk zračnih plovil v konceptu konvencionalnega bojevanja 
ter promocija in prepoznavnost šole SV za kontrolorje združenih ognjev v regiji), (2) Defender Europe 21 (sile SV 
so sodelovale na vajah Black Swan, Immediate Response, Astral Knight ter računalniško podprti vaji Defender) 
in (3) DRM2EX21 (poudariti pomen evropske odpornosti, ki jo krepi vojaški prispevek pri odzivanju na krize in 
izredne dogodke, kot so naravne in druge nesreče, kibernetski napadi ter izboljšanje učinkovitosti operativnega 
delovanja, vključno s transportnimi in logističnimi zmogljivostmi).

Sodelovanje na vajah je prispevalo k zagotavljanju in vzdrževanju njene usposobljenosti ter pripravljenosti 
za odzivanje na sodobne vire ogrožanja. S sodelovanjem na dvostranskih ter mednarodnih usposabljanjih in 
vajah sta se povečali primerljivost in povezljivost SV z vojskami članic zavezništva. Najpomembnejša vaja, ki 
jo je organizirala Slovenska vojska v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije, je bila 
mednarodna vojaška vaja »Disaster Relief And Military Mobility Exercise 2021« (DRM2EX21) s področja vojaške 
mobilnosti in odprave posledic naravne nesreče, oktobra 2021. Vaja se je ukvarjala s pomembnimi vprašanji, ki 
se pojavljajo ob prehajanju meja med državami članicami zavezništva in ki onemogočajo hitro prečkanje meja 
ob upoštevanju predpisov, ki urejajo področje carine in vojaških zmogljivosti.
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Pri vzdrževanju stopnje pripravljenosti Bataljonske bojne skupine je 74. pehotni bataljon kot nosilna enota 
izvedel vajo Rock Kleščman. Pri vzdrževanju oziroma pripravi deklariranih zmogljivosti sta enoti Okrepljene 
prednje prisotnosti (eFP) in bojna skupina EU dosegli končne operativne zmogljivosti v okviru vaje Immediate 
Response/Defender 21 v Sloveniji. Sodelovanje na vajah v okviru krepitve Natove obrambne in odvračalne drže 
je bilo izvedeno v okviru sodelovanja na vajah Defender 21, Immediate Response v Sloveniji in na Hrvaškem ter 
Defender (računalniško podprta vaja) v Nemčiji ter na povezanih vajah Jadranski udar 21 v Sloveniji in Trojan 
Footprint ter Black Swan na Madžarskem. 

Usposabljanje pripadnikov mobilne bolnišnice Role 2 je bilo izvedeno skupaj z medicinsko enoto nacionalne 
garde Colorada v okviru vaje Jadranski udar 21. 

Osrednja mednarodna praktična oziroma terenska vaja s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami SIQUAKE2021 je bila izvedena oktobra 2021. Prvotno je bila načrtovana že leta 2020, vendar je 
bila zaradi covida-19 prestavljena v leto 2021. Na vaji sta bila ocenjena stanje in poškodovanost objektov, 
ugotovljene so bile potrebe in prednostne naloge, vadili so tudi postopke iskanja in reševanja iz poškodovanih 
ali porušenih objektov.

Na državni ravni sta bili izvedeni dve vaji, in sicer Vaja potres 2021 in Vaja Fraport 2021. 

Namen Vaje Potres 2021 je bil preveriti pripravljenost in odzivanje na močan potres v osrednji Sloveniji ter na 
podlagi izkušenj celovite štabne vaje na temo potresa 2020 – SiQUAKE2020, izkušenj iz potresov v Republiki 
Hrvaški leta 2020 in delovanja ministrstev ter vladnih služb v razmerah razglašene epidemije covida-19 preveriti 
koncept odziva na potres in opravljanje nalog državnih organov, kot je to določeno v Državnem načrtu zaščite 
in reševanja ob potresu in načrtih dejavnosti posameznih organov.

Scenarij vaje je vključeval potres v osrednji Sloveniji, ki prizadene 32 občin. Na vaji je sodelovalo več sto 
udeležencev: štabi Civilne zaščite na lokalni, regijski in državni ravni, pripadniki Civilne zaščite, gasilci, enota 
za iskanje in reševanje iz ruševin (USAR), kinologi, taborniki, skavti, Rdeči križ Slovenije, Policija in Slovenska 
vojska, tuje enote iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske ter EU-ekipa strokovnjakov za koordinacijo in oceno 
stanja (EUCPT). Med vajo smo izvedli virtualni program za opazovalce vaje ter program za visoke predstavnike 
v živo, ki sta se ga udeležila tudi komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in minister za obrambo mag. 
Matej Tonin.

Z udeležbo na vaji so si sodelujoči pridobili nove izkušnje, ki bodo pripomogle k temu, da se bodo lahko na 
ministrstvih in v vladnih službah še bolje opravljale naloge zaščite, reševanja in pomoči. Vaja je pomembno 
prispevala k dvigu situacijskega zavedanja posledic močnega potresa v Sloveniji. Zbiranje podatkov in 
vrednotenje slednjih je zahtevalo sodelovanje in usklajevanje večjega števila služb na ministrstvih in v uradih, 
v vajo so se dejavno vključili tudi vodilni kadri na ministrstvih.

Praktična vaja Fraport 2021 je bila izvedena v organizaciji Uprave RS za zaščito in reševanje, Ministrstva za 
zdravje, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Letališča Fraport. Z njo se je preverjala usklajenost 
izvajanja ukrepov ob letalski nesreči in nesreči z nevarno snovjo. Na vaji so sodelovali Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Ministrstvo za zdravje, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Osnovno zdravstvo Gorenjske, 
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija in sile za zaščito, reševanje in pomoč, predvidene z načrti zaščite in 
reševanja. Skupaj je sodelovalo 320 udeležencev. Vaja je bila z vidika zagotavljanja hitrega in učinkovitega 
ukrepanja ob nesreči zrakoplova pomembna in nujna za zagotovitev pripravljenosti in usposobljenosti v 
razmerah razširjene nalezljive bolezni. Pristojne reševalne službe na področju zaščite in reševanja so ves čas 
zagotavljale ustrezen odziv na nesrečo. Večjih pomanjkljivosti na vaji ni bilo ugotovljenih.
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KIBERNETSKA VARNOST Varovanje komunikacijsko-informacijskih sistemov (KIS) in kibernetska obramba postajata čedalje pomembnejša 
tako z vidika varnosti podatkov ali imetja posameznika kot tudi ustanov, države in celotne družbe. Že leta 2020 
je bil v okviru projekta razvijanja zmogljivosti kibernetske obrambe na MO vzpostavljen Kibernetski center, v 
katerem se ukvarjajo z najsodobnejšimi izzivi kibernetske obrambe, njegova najpomembnejša naloga pa je 
varnostno spremljanje KIS MO, v katerih se obdelujejo podatki različnih stopenj tajnosti.

Na MO smo tudi leta 2021 opravljali kompleksne naloge na področju kibernetske varnosti in obrambe, 
implementirali ukrepe za zaščito komunikacijskih, informacijskih in drugih elektronskih sistemov ter informacij, 
ki jih upravlja ministrstvo. S posodobitvijo strojne in programske opreme, izobraževanjem, ozaveščanjem 
zaposlenih glede groženj v kibernetskem prostoru, s strokovnim kadrom ter pridobivanjem izkušenj v 
mednarodnih vajah je Kibernetski center izboljšal kibernetsko varnost KIS MO ter njihovih uporabnikov. 

Kibernetski center MO je obravnaval incidente v javnih in tajnih KIS MO, pri odpravljanju njihovih posledic in 
krepitvi kibernetske obrambe pa sodeloval z nacionalnimi in tujimi partnerji ter mednarodnimi organizacijami. 

Na ministrstvu vzpostavljamo kibernetsko vadišče, ki bo prevzeto predvidoma v drugi polovici leta 2022 in bo 
postopno uvedeno v operativno uporabo. Namenjeno bo sodelovanju in izvajanju vaj v kibernetskem prostoru, 
testiranju opreme in omrežij, preiskavi incidentov in usposabljanju posameznikov.

Aprila je bila v Sloveniji in še v 29 državah hkrati izvedena največja mednarodna vaja kibernetske obrambe 
in strateškega odločanja Locked Shields 21 (LS21), ki jo je organiziral Natov Center odličnosti za kibernetsko 
obrambo (angl. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence – CCDCOE) v Estoniji. Na vaji je 
sodelovalo več kot 2000 strokovnjakov s področij kibernetske varnosti, strateškega odločanja, prava in 
strateških komunikacij. Vajo Locked Shields od leta 2010 organizira CCDCOE, pogoj za sodelovanje na njej pa 
je članstvo v Centru odličnosti za kibernetsko obrambo, ki se mu je Slovenija pridružila leta 2020. Slovenija je 
na vaji sodelovala v javno-zasebnem partnerstvu. Iz Slovenije so na vaji sodelovali predstavniki Ministrstva za 
obrambo in Slovenske vojske ter tudi domači strokovnjaki, zaposleni v zasebnem sektorju. 

Scenarij vaje LS21 je temeljil na realnih kibernetskih dogodkih. Kibernetsko vadišče je obsegalo približno 5000 
virtualiziranih sistemov, ki so bili izpostavljeni več kot 4000 napadom. V vadišče so bile vključene najsodobnejše 
tehnologije, različne storitve in platforme, ki posnemajo civilne in vojaške sisteme, uporabljene pa so bile tudi 
najsodobnejše oblike kibernetskih napadov. Vaja je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem tehničnem delu, 
so rdeče ekipe CCDCOE delovale proti modrim ekipam držav, sodelujočih na vaji. Modre ekipe so igrale vlogo 
nacionalnih skupin za hitro odzivanje na kibernetske varnostne dogodke in reševale kibernetske incidente ter 
njihove posledice. Drugi del vaje je bil namenjen strateškemu odločanju, v katerem smo preizkušali procese 
prepoznavanja, koordinacije in odločanja ob kompleksnejših kibernetskih incidentih na podlagi nacionalne 
normativne ureditve.

Od 29. novembra do 3. decembra 2021 smo že devetič zapovrstjo sodelovali na Natovi vaji kibernetske obrambe 
Cyber Coalition 21 (CC21), ki jo je organiziralo Natovo poveljstvo za transformacijo (ACT) in je največja vaja 
kibernetske obrambe v organizaciji Nata, v kateri je sodelovalo več kot 1000 udeležencev. Glavni namen vaje 
CC21 je bil izboljšati sodelovanje, okrepiti sposobnost Nata in zaveznic pri zaščiti in obrambi kibernetskega 
prostora, vaditi nacionalne postopke zaščite in obrambe kibernetskega prostora ter izvajati ukrepe odzivanja. 
Sodelovanje je vključevalo vadbo Natovih in nacionalnih postopkov, izmenjavo podatkov, zavedanje o stanju v 
kibernetskem prostoru ter svetovanje in sprejemanje nacionalnih odločitev skladno s pravili in pristojnostmi.
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VOJAŠKA OBRAMBA SPREMEMBE PRI PRIDOBIVANJU IN ZADRŽEVANJU 
KADROVSKIH VIROV

Zaradi izboljšanja popolnjenosti stalne sestave (STAS) in prostovoljne pogodbene rezervne sestave (PPRS) 
Slovenske vojske je bil spremenjen Zakon o obrambi, ki je bistveno pripomogel k izboljšanju statusa vojakov 
SV ter povečanju obsega PPRS. Spremembe so rešile zaposlovanje vojakov po 45. letu starosti, poenostavile 
opravljanje PPRS ter preprečujejo prekinitve pogodb delodajalcev zaradi vpoklica pogodbenih pripadnikov v 
vojaško službo. 

Leta 2021 je bil sprejet dopolnjen zakon Spremembe in dopolnitve Zakona o službi v Slovenski vojski, da se 
izboljša popolnjenost SV, poveča zanimanje za zaposlitev v njej, izboljša status njenih pripadnikov, uredi 
problematika delovnega časa in počitka pripadnikov med napotitvijo v mednarodne operacije in na misije 
(MOM) ter zakon uskladi z Zakonom o obrambi. Med najpomembnejše spremembe spadajo:
• uvedba dodatka zaradi prepovedi stavke vojaških oseb (štirje odstotki zadnje povprečne mesečne bruto 

plače v Republiki Sloveniji);

• vojak s srednjo poklicno izobrazbo lahko po opravljenem osnovnem vojaškem usposabljanju opravlja 
naloge na formacijskih dolžnostih vojaka, za katere se sicer zahteva srednja splošna ali srednja strokovna 
izobrazba; 

• vojaškim osebam se lahko ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let in po vsakem končanem 
letu opravljanja vojaške službe ali za popolnitev začasne enote oziroma druge sestave, zlasti za opravljanje 
vojaške službe zunaj države, izplača posebna denarna nagrada, ob prvi sklenitvi pogodbe za deset let pa  
se poleg navedenega po končanem desetem letu izplača posebna nagrada v višini dveh povprečnih bruto 
plač; 

• ministrstvo lahko krije stroške pridobitve srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe kandidatu, 
ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ta pa mora po končanem šolanju skleniti 
pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske kot vojak za najmanj deset let; 

• nekatere formacijske dolžnosti, ki jih opravljajo vojaki, podčastniki in častniki, se izjemoma lahko opravljajo 
v največ treh nazivih. Dopolnjen zakon ureja tudi področje celostne skrbi za pripadnike SV.

Učinki sprememb pravnih aktov na področju obrambne zakonodaje se kažejo v pozitivnih kadrovskih rezultatih 
– prekinjen je dolgoletni trend upadanja kadrovskega obsega Slovenske vojske tako pri STAS kot PPRS. Obseg 
SV se je glede na preteklo leto povečal za 34 pripadnikov. Obseg STAS SV je leta 2021 ostal enak kot preteklo 
leto, to je 6375 pripadnikov, obseg pogodbenih pripadnikov pa se je v enakem obdobju povečal za 34 (+4,9 %).

Leta 2021 smo beležili največ prihodov kadra v STAS SV v zadnjih petih letih. Glede na preteklo leto se je ta 
povečal za 16 %, obseg odhodov iz STAS pa se je povečal za 4 %, kar je treba pripisati povečanemu obsegu 
upokojitev leta 2021, ki je bil za 11 % večji kot leta 2020. Kljub navedenemu je obseg odhodov iz STAS SV leta 
2021 eden najnižjih v preteklem srednjeročnem obdobju. Prav tako se je leta 2021 stabiliziralo razmerje med 
odhodi in prihodi, saj odhodi prvič v zadnjih petih letih ne presegajo več števila prihodov v SV.

Vloge za zaposlitev v SV (PPSV)

Leto Vloge
2017 298
2018 214
2019 218
2020 380
2021 420
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Ugotovimo lahko, da so bili ukrepi, ki so bili sprejeti za povečanje zanimanja mladih za delo v SV, pospešitev in 
poenostavitev vstopa v SV ter izboljšanje finančnega, materialnega in delovnopravnega statusa pripadnikov, 
ustrezni, saj se kažejo v pozitivnih rezultatih, ki jih ugotavljamo na kadrovskem področju.

Leta 2021 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške 
službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, po kateri je mogoče sklepanje pogodb o opravljanju vojaške službe 
v rezervni sestavi SV za najmanj eno leto (do zdaj za najmanj pet let). Pogodbe se še naprej sklepajo za pet let, 
ker se tako zagotavlja stabilnost rezervne sestave SV. Dvignila se je starostna meja za sodelovanje v rezervni 
sestavi SV za vojake in podčastnike, in sicer s 50 na 55 let. S sprejetjem Uredbe o prostovoljnem služenju 
vojaškega roka (PSVR) se je povišala starost za napotitev na 30 let. Prav tako so se povišali prejemki za PSVR 
na do 3199 EUR, udeležencem je omogočena pridobitev zdravniškega spričevala za opravljanje vozniškega 
izpita, opravljajo pa lahko tudi tečaja prve pomoči in teorije za vozniški izpit. Leta 2021 je bil znova dopolnjen 
Pravilnik o štipendiranju v Slovenski vojski. Bistvena novost je uskladitev z Zakonom o službi v Slovenski vojski, 
ki predvideva, da mora biti štipendist po končanem šolanju zaposlen v SV najmanj toliko časa, kot je trajalo 
štipendiranje. Prav tako uspešno opravljeno periodično opravljanje gibalnih sposobnosti ni več izločitveno 
merilo za prejemanje štipendije.

Skupno se je za prostovoljno služenje leta 2021 prijavilo 578 kandidatov (478 fantov in 100 deklet), kar je največ 
od začetka PSVR leta 2004. Zaradi neizpolnjevanja splošnih in zdravstvenih pogojev je bilo v štirih terminih 
skupno napotenih 285 kandidatov, od tega 243 fantov in 42 deklet. Do konca leta 2021 jih je 134 uspešno končalo 
usposabljanje v celoti, 26 jih je končalo usposabljanje po 1. fazi temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja 
(TVSU) in 9 jih je končalo usposabljanje po 2. fazi TVSU. Iz novembrske generacije je na usposabljanju še 61 
kandidatov.
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Prijave in napotitve na PSVR

Leto Prijave Napotitve
2017 193 83
2018 134 70
2019 138 65
2020 197 106
2021 578 285

Spremembe v politiki zaposlovanja in skrajšanje postopkov zaposlovanja v Slovenski vojski

V preteklih letih se je SV spoprijemala s pomanjkanjem zanimanja mladih za vključevanje v delo v SV ter 
posledično z upadanjem števila pripadnikov na prostovoljnem služenju vojaškega roka, pripadnikov prostovoljne 
pogodbene rezerve ter pripadnikov stalne sestave SV. Zaradi okrepitve njihovega interesa za vključevanje v eno 
izmed oblik dela v SV, se je začela izvajati nova politika zaposlovanja, ki je poleg že navedenih sprememb 
zakonodaje vključevala tudi sprejetje in izvajanje koncepta enotne vstopne točke za vstop v SV. 

Koncept uvaja pospešitev postopka zaposlovanja kandidatov za vstop v SV in poenotenje temeljnega vojaškega 
strokovnega usposabljanja kandidatov za vključevanje v SV. Kandidat, ki ga zanima delo v SV, se najprej 
preizkusi na prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki traja pet tednov, nato nadaljuje usposabljanje in po 
šestih tednih postane pripadnik PPRS. Če želi vojaško znanje še nadgraditi, se lahko zaposli v SV, opravi 
nadaljnje šesttedensko usposabljanje, s čimer pridobi vojaško evidenčno dolžnost (VED), ter se razporedi v 
eno izmed enot SV. Koncept prinaša pozitivne rezultate že v kratkoročnem obdobju, saj se je število prihodov 
v SV povečalo. Za doseganje dolgoročno vzdržnega obsega pripadnikov SV se bodo izvajali tudi nadgradnja 
koncepta ter s tem povezane spremembe in dopolnila zakonodaje, ki bo to omogočila.
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Oglaševanje in promocija vojaškega poklica

Oglaševanje vojaškega poklica prek interneta bo potekalo zaradi obveščanja 
vseh državljanov Republike Slovenije o delovanju SV in ciljne populacije 
potencialnih kandidatov in kandidatk o možnostih sodelovanja s SV, kot so 
zaposlitev v njej, pogodbena rezervna sestava, prostovoljno služenje vojaškega 
roka, vojaški tabori (tabor MORS in mladi, letni in zimski ter vojaški tabor), 
štipendiranje, selekcija za Šolo za častnike ipd. Največji del oglaševanja poteka 
prek spletnega mesta Postani vojak in družbenih omrežij Postani vojak.

Spletno mesto Postani vojak je bilo leta 2021 nadgrajeno s podstranema 
Šport v SV in e-šport v SV, ki jih je naredil zunanji izvajalec v okviru celovite 
oglaševalske kampanje. Obisk spletnega mesta je bil lani rekorden, obiskalo 
ga je okoli 245.000 obiskovalcev, kar je 20 odstotkov več kot leta 2020. 

YouTube kanal Postani vojak predstavlja našo filmsko bazo, s katere se prenašajo filmi na preostala spletna 
mesta Postani vojak. Od junija 2012 je bilo na YouTubu objavljenih skoraj 800 kratkih filmov, ki so imeli že več 
kot 3.200.000 ogledov, na prejemanje obvestil o novih filmih pa je naročenih že 2530 naročnikov. 

Facebook stran Postani vojak je najpomembnejše oglaševalsko orodje, ki se uporablja na MO za oglaševanje 
vseh oblik sodelovanja s SV. Lani smo objavili 466 prispevkov, kar je v povprečju 1,3 objave na dan (tudi med 
dopusti in prazniki). Z objavami se doseže od 6000 do 50.000 ljudi na dan, največji odziv objave pa je bil dosežen 
z nagradno igro S helikopterjem na Kredarico, s katero smo oglaševali štipendije, zaposlitev in prostovoljno 
služenje. Skupen doseg vseh treh delov nagradne igre je bil kar 720.000 uporabnikov Facebooka.

Instagram Postani vojak je namenjen predvsem doseganju mladih od 14 do 18 let, ki ne uporabljajo Facebooka. 
V štirih letih od ustanovitve profila nam sledi že skoraj 9546 mladih, od tega nam od lani sledi dobrih 1200 
novih sledilcev. Na Instagramu smo vsak dan objavili najmanj eno atraktivno fotografijo. Na posameznih 
slikah je vsak dan od 300 do 700 všečkov, naše Instagram zgodbe pa si ogleda od 1500 do 2000 uporabnikov 
Instagrama. 

Novembra in decembra 2021 smo začeli testno promovirati novo oglaševanje vojaške službe prek aplikacije 
TikTokpostanivojak.si. Tako bomo profil TikTokpostanivojak.si poleg osnovnih vsebin s spletnih mest 
nadgrajevali z obliko virtualne tržnice in izzivi »Call of Duty« (športno izvajanje vojaških iger in priprave). 
Dosedanji rezultati kažejo, da se gledanost šteje v deset tisočih in da krepko presega druga spletna mesta, 
vendar pa zahteva močnejšo povratno informacijo in obširnejše spremljanje podatkov uporabnikov. 

Pri pripravi načrta promocijskih dejavnosti so bile, glede na izrazito pomanjkanje kandidatov za zaposlitev v SV 
in drugih kategorij, ki opravljajo vojaško službo, promocijske dejavnosti prednostno usmerjene k ciljni populaciji 
mladih državljanov in državljank. V največjem številu jih lahko neposredno dosežemo in nagovorimo predvsem 
na seznanitvah z vojaško dolžnostjo v srednjih, predvsem tehničnih, in poklicnih šolah, na javnih prireditvah ter 
organiziranih dogodkih v okviru SV, na katerih se pričakuje njihova večja udeležba. Kot že leta 2020 so nam tudi 
leta 2021 razmere za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni covid-19 precej onemogočale neposreden 
stik z mladimi, med katerimi iščemo kandidate za vključevanje v različne oblike sodelovanja s SV. Da smo 
zadostili določilom Zakona o vojaški dolžnosti, smo tudi lani izvedli seznanitev prek poštnega pošiljanja (8792 

vojaških obveznikov letnika 2003), ki upravnim organom, pristojnim za obrambne zadeve, nalaga, da vojaške 
obveznike v koledarskem letu, ko dopolnijo 18 let, seznanijo z njihovimi dolžnostmi in pravicami.

Za šolsko leto 2021/2022 je MO objavilo dva razpisa za štipendiranje za poklicno delo v Slovenski vojski. 
Prvi javni natečaj januarja 2020 je vseboval razpis za 30 štipendij za kandidate za častnike in višje vojaške 
uslužbence izobraževalnih programov medicina, zdravstvena nega, računalništvo in informatika, strojništvo 
(letalstvo, letalski inženir, ladijsko strojništvo, strojništvo), elektrotehnika, pomorstvo in promet (navtika), 
kemija (kemijska tehnologija), mikrobiologija in ekonomija, VŠS 1. stopnje za častnike oziroma EMŠ (medicina) 
za višje vojaške uslužbence od prvega letnika naprej. Drugi javni natečaj, ki je bil objavljen januarja 2021, je 
vseboval razpis za 200 štipendij za vojake srednješolskih in poklicnih izobraževalnih programov za poklicno 
delo v Slovenski vojski od prvega letnika naprej. Za štipendije se je prijavilo 119 kandidatov. Pogodba je bila 
sklenjena z 58 prosilci, 28 pa jih je še v postopku pridobitve štipendije.

V obliki dvotedenskega taborjenja je organiziran vojaški tabor, ki je namenjen polnoletnim dijakom in 
študentom, državljanom Republike Slovenije, ki želijo doživeti življenje in delo pripadnika SV. Vojaškega tabora 
2021, ki je potekal na Bohinjski Beli in vadišču Mačkovec, se je udeležilo 80 študentov in polnoletnih dijakov, od 
tega 29 deklet. Študentje lahko v okviru tabora opravijo obvezno študijsko prakso. Strokovno prakso na taboru 
so tako opravili štirje študenti Fakultete za družbene vede in štirje študenti Fakultete za varnostne vede. 

Med zimskimi in poletnimi počitnicami je za dijakinje in dijake organiziran brezplačni vojaški tabor MORS in 
mladi kot oblika obrambnega usposabljanja mladih državljanov. S taborom želimo mladim približati vojaške 
veščine in jih seznaniti s poklici ter dejavnostmi v Slovenski vojski. Med zimskimi počitnicami 2021 sta bila 
organizirana dva petdnevna zimska tabora MORS in mladi na Bohinjski Beli, skupaj se ju je udeležilo 96 dijakov, 
od tega je bilo 38 deklet. Med poletnimi počitnicami so bili organizirani trije šestdnevni poletni tabori MORS in 
mladi, dva v Novem mestu in eden na Bohinjski Beli, ki se ju je skupaj udeležilo 304 dijakov, od tega 122 deklet.
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Celostna skrb za pripadnike Slovenske vojske

Pripadnikom SV so bili zagotovljeni zdravstvena oskrba, psihološka oskrba, socialnovarstvena oskrba, pravna 
pomoč in pravno svetovanje, religiozno-duhovna oskrba, športne dejavnosti in organizirano preživljanje 
prostega časa. Posebna skrb je bila namenjena pripadnikom, ki so bili napoteni v MOM, mirnodobne strukture 
SV v tujini (MSSVT) in na druge naloge v tujini, ter njihovim družinam. V okviru zdravstvene oskrbe je bil poseben 
poudarek namenjen dejavnostim, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov za preprečevanje in odkrivanje okužb 
z virusom SARS-CoV-2. Izvajali sta se testiranje in cepljenje pripadnikov proti koronavirusu, opravljali so se 
preventivni zdravstveni pregledi, zagotovljena pa je bila tudi zdravstvena oskrba pri opravljanju nalog SV. 
Prav tako smo v okviru zdravstvene oskrbe spremljali odloke Vlade RS in priporočila NIJZ ter na podlagi tega 
sprejemali usmeritve za delovanje SV v pogojih epidemije covida-19. Sprejeta so bila dopolnila Zakona o službi 
v Slovenski vojski, s katerimi se dodatno ureja in dopolnjuje celostna skrb za pripadnike in njihove družinske 
člane v SV.

V okviru skrbi za nekdanje pripadnike je leta 2021 delovalo pet Medgeneracijsko informativno družabnih 
središč (MIDS) Ministrstva za obrambo s sedežem v Ajdovščini, Slovenski Bistrici, Novem mestu, Ljubljani in 
Dravogradu. V delovanje MIDS je bilo vključenih 180 uporabnikov. Zaradi pojava in širjenja novega koronavirusa 
ter sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa so se dejavnosti v MIDS izvajale v zelo omejenem 
obsegu. Odpovedani so bili različne tematske delavnice, predavanja, pohodi, vojaškostrokovne ekskurzije, 
različna srečanja in obiski, fotografske razstave in rekreacija. Dejavnosti so bile izvedene v manjšem obsegu in 
ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov NIJZ. Festival za tretje življenjsko obdobje je bil ob upoštevanju 
ukrepov za zajezitev pandemije izveden v prilagojeni obliki. Medgeneracijski tabor na Pokljuki je bil septembra 
uspešno izveden in se ga je udeležilo 30 članov medgeneracijskih skupin ali MIDS. Dnevi medgeneracijskega 
sožitja so bili odpovedani in prestavljeni v leto 2022.

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI SLOVENSKE VOJSKE

Sodobno varnostno okolje določa in zahteva razvoj SV v smeri povečanja sposobnosti delovanja v različnih 
varnostnih in obrambno-vojaških scenarijih v celotnem spektru delovanj, višje stopnje pripravljenosti ter večje 
odzivnosti, odpornosti, vzdržljivosti in povezljivosti vojaških zmogljivosti. 

Zdajšnje stanje obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije je posledica večletnega razvojnega zastoja, saj je 
delež obrambnih izdatkov, ki jih Slovenija namenja za modernizacijo, bistveno prenizek in je eden najnižjih v 
zvezi Nato. S sprejetjem Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 je bila 
izkazana politična volja Republike Slovenije, da spremeni pristop k vzpostavitvi zmogljivosti in v srednjeročnem 
obdobju začne prevzemati svoj del bremena v zavezništvu.

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2022 sprejel Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu 
razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, ki predstavlja podlago za prihodnjo prenovo in krepitev 
Slovenske vojske. Resolucija presega modernizacijo zmogljivosti in obsega številne reformne ukrepe, katerih 
implementacija bo vodila v bistveno izboljšanje bojne pripravljenosti SV, dolgoročne usmeritve pa se bodo 
konkretizirale v Srednjeročnem obrambnem programu do leta 2026. 

Slovenska vojska bo tudi v prihodnje razvijala zmogljivosti za bojevanje, bojno podporo, zagotovitev delovanja, 
zmogljivosti za podporo poveljevanja in za vojaško izobraževanje ter usposabljanje. Slovenska vojska se 
razvija kot kopenska vojska z elementi zračne in pomorske komponente. Pomembne zmogljivosti se bodo 
vzpostavljale na podlagi zavez in obveznosti, izhajajočih iz zahtev ciljev zmogljivosti Nata za Republiko Slovenijo 
in iz nacionalnih ciljev zmogljivosti, skladno z razpoložljivimi viri. Oktobra 2021 je bil potrjen nov paket Ciljev 
zmogljivosti Nata 2021 za Republiko Slovenijo. Pri tem je bila dogovorjena zamenjava druge srednje bataljonske 
bojne skupine z bojnim izvidniškim bataljonom, ki je manj zahtevna zmogljivost. 

Poudarek bo še naprej na vzdrževanju že vzpostavljenih zmogljivosti in na vzpostavitvi srednjega pehotnega 
bataljona (SrPB) kot osrednjega nosilca Srednje bataljonske bojne skupine ter Kopenskega odreda specialnih 
sil. Leta 2021 so se v SV nadaljevale dejavnosti za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine (SrBBSK). 
Nadaljevali smo projekte opremljanja z glavno opremo in projekte prenove oziroma prenove oziroma gradnje 
infrastrukture za delovanje ciljnih zmogljivosti.

V okviru projekta opremljanja z vozili LKOV 4 x 4 JLTV je bilo leta 2021 dobavljenih prvih 38 vozil, ki so opremljena 
z daljinsko vodenimi oborožitvenimi postajami. Leta 2021 je bilo naročenih dodatnih 37 vozil LKOV 4 x 4 za 
opremljanje SrPB, ki bodo prav tako opremljena z daljinsko vodenimi oborožitvenimi postajami. 

Potekajo postopki nabave novih bojnih kolesnih vozil 8 x 8, nabave taktičnega transportnega letala, nadaljevanje 
gradnje letališča Cerklje ob Krki ter priprave investicijske dokumentacije za nabavo srednjih večnamenskih 
helikopterjev ter drugih investicij, skladno s planskimi dokumenti in Zakonom o zagotavljanju sredstev za 
investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026.
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SODELOVANJE SV IN CIVILNIH FUNKCIONALNIH 
STROKOVNJAKOV PRI ZAGOTAVLJANJU MEDNARODNE 
VARNOSTI, MIRU IN STABILNOSTI 

Sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah (MOM) je ena izmed najvidnejših in 
prepoznanih oblik njenega delovanja v tujini. Pripadniki Slovenske vojske v MOM sodelujejo že 25 let in tako 
prispevajo k ohranjanju mednarodnega miru, stabilnosti ter varnosti, usposabljanju in vzpostavitvi obrambno-
varnostnih struktur na kriznih območjih, k zoperstavljanju terorizmu in naslavljanju drugih varnostnih izzivov, 
tveganj in groženj v različnih delih sveta, ki lahko vplivajo tudi na varnost Republike Slovenije. Tako ta v okviru 
mednarodno sprejetih zavez sorazmerno prevzema del bremena, krepi svoj ugled in verodostojnost v odnosu 
do zavezniških in partnerskih držav ter hkrati kot članica mednarodnih organizacij dejavno sooblikuje politike, 
načrte in odločitve o sodelovanju v MOM. 

Odgovorno in solidarno se odzivamo na sodobne globalne varnostne izzive in varnostna tveganja ter hkrati 
krepimo našo varnost. Tovrstno delovanje v mednarodnem okolju hkrati omogoča krepitev znanja, izkušenj 
in veščin ter predstavlja mehanizem za krepitev bojne sposobnosti in značaja oboroženih sil, nadgradnjo 
dvostranskih odnosov ter sodelovanja in povezljivosti z oboroženimi silami zavezniških in partnerskih držav. 
Prispevke slovenskih kontingentov v MOM partnerske in zavezniške države zelo cenijo in pohvalijo prizadevnost 
ter profesionalnost pripadnic in pripadnikov SV. Tako zgledno in uspešno uresničujemo varnostne, obrambne 
in zunanjepolitične interese Republike Slovenije ter prispevamo k vidnosti in prepoznavnosti države v 
mednarodnem okolju. 

Leta 2021 so bili na predlog ministrstva na Vladi RS sprejeti namera in sklep o koncu sodelovanja pripadnikov 
SV v svetovalni misiji Nata Odločna podpora (RSM) v Afganistanu in o prispevku Republike Slovenije v Skrbniški 
sklad za afganistansko nacionalno vojsko 2021–2024, namera in sklep o sodelovanju Republike Slovenije v 
Natovi misiji Irak (NMI), sklepa o interesu Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje 14 
državljanom Islamske republike Afganistan in s tem povezanih izvedbenih dejavnosti, sklep o podaljšanju 
sodelovanja Republike Slovenije v rotaciji bojne skupine EU (EUBG) v prvo polovico 2022 ter sklep o podpori 

projektu OZN s področja izboljšanja varnosti mirovnih sil. Ministrstvo za obrambo je na podlagi sklepa Vlade 
RS o podpori projektu OZN glede izboljšanja varnosti mirovnih sil namenilo 20.000 EUR. 

Ministrstvo za obrambo je na podlagi sklepa Vlade RS realiziralo finančno plačilo v skrbniški sklad za 
Afganistansko nacionalno vojsko (ANA TF) za leto 2021 v znesku 750.000 USD. Medresorski Center za 
izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in na misijah (POTC), ki deluje v okviru 
Centra za evropsko prihodnost (CEP), je izvedel več dejavnosti, s katerimi je podprl in dopolnil sodelovanje 
Republike Slovenije v MOM. Predstavniki Ministrstva za obrambo so sodelovali pri izvedbi prednapotitvenega 
usposabljanja za sodelovanje na misijah EUAM Ukrajina in EUMM Gruzija, usposabljanja o enakosti spolov in 
vključevanju načela enakosti v MOM ter pri izvedbi treh delavnic za pripravo tečaja za sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in prebivalstvom. 

Prispevek Slovenske vojske v MOM

Ob upoštevanju razpoložljivih virov in zmožnosti SV, varnostne in operativne dinamike na posameznih območjih 
delovanja, sprejetih mednarodnih obveznosti, varnostnih, zunanjepolitičnih in drugih strateških nacionalnih 
interesov smo pristopili k izvedbi sprejetih odločitev o okrepitvi sodelovanja v operaciji Euforja Althea (prevzem 
skupine za povezavo in spremljanje – LOT) ter na misiji EUTM Mali, o zagotovitvi robustnega prispevka v EUBG, 
NRF in NRI ter o delnem preoblikovanju sodelovanja v operaciji Kforja in na misiji Unifila. 

Sodelovanje v MOM se je izvajalo skladno z mandatom in resolucijami OZN ter prednostno v MOM pod okriljem 
mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija (Nato, EU in OZN). Slovenska vojska je leta 
2021 sodelovala v 12 MOM, in sicer v šestih Natovih (Kfor, Nato HQ Sarajevo, MLO Beograd in NLO Skopje, RSM 
in eFP), treh operacijah EU (Eufor Althea, EUTM Mali in Eunavfor Med Irini), dveh pod okriljem OZN (Unifil in 
Untso) ter na eni koalicijski misiji (OIR).

Prispevki Republike Slovenije v MOM so bili usmerjeni predvsem na Zahodni Balkan in v Okrepljeno prednjo 
prisotnost (enhanced Forward Presence – eFP) v Latviji, kjer se je nadaljevalo tesno sodelovanje s Črno goro. Z 
zaprtjem Natove pisarne v Skopju (NLO) se je končalo večletno uspešno sodelovanje SV in civilnih funkcionalnih 
strokovnjakov (CFS) v tej zavezniški entiteti. 

Obseg sodelovanja sil Slovenske vojske v MOM in deklariranih odzivnih silah oziroma silah v pripravljenosti 
Nata in EU smo ohranjali nad šestimi odstotki kopenskega dela SV. Ob tem je MO do oktobra 2021 popolnjevalo 
tudi mesto opazovalke v Posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini.

V okoliščinah pandemije covida-19 je bilo delovanje slovenskih vojaških kontingentov na posameznih 
operativnih območjih ustrezno prilagojeno. Pri tem je bilo osnovno vodilo, da se tudi ob pandemiji zagotovi 
čim varnejše, neprekinjeno in uspešno sodelovanje oziroma prispevek Republike Slovenije v MOM ter potrebna 
razpoložljivost sil v domovini za nacionalne potrebe.

Delovanje civilnih funkcionalnih strokovnjakov v MOM

Leta 2021 je bil največji del prizadevanj na področju civilnih funkcionalnih strokovnjakov usmerjen v zagotavljanje 
kontinuitete njihovega delovanja v MOM, hkrati pa so se iskale tudi dodatne možnosti sodelovanja, prednostno 
na Zahodnem Balkanu in na varnostno zahtevnejših območjih delovanja (NMI Irak). Civilni funkcionalni 
strokovnjaki so delovali v okviru Nata v MOM na Kosovu (NALT in Kfor), v NLO Skopje, v okviru pobude zveze 
Nato (SNGP) za vzpostavitev obrambnih zmogljivosti (vzpostavitev varnih komunikacij) v Gruziji in v mednarodni 
skupini CIMIC (MNCG) v Italiji.
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Misija/operacija Število pripadnikov na rotacijo
NHQ Sarajevo 4 SV
MLO Beograd 1 SV
NLO Skopje (do konca marca 2021) 1 SV + 1 CFS
Kfor in NALT (Kosovo) 180–240 SV + 4 CFS
RSM (Afganistan) (do maja 2021) 6 SV
eFP (Latvija) 40–50 SV
OIR (Irak) 3 SV
Unifil (Libanon) (do junija 2021) 6 SV
Untso (Bližnji vzhod) 3 SV
EUTM Mali (Mali) 9 SV
Eunavfor Med/Irini (Sredozemlje) 3 SV
Eufor Althea (BiH) 8–16 SV
SMM OVSE (Ukrajina) (do oktobra 2021) 1 opazovalka

Obseg povprečnega sodelovanja 280–340
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DELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE V PODPORO SISTEMU 
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER 
PODPORA DRUGIM ORGANOM

Sodelovanje Slovenske vojske v podporo sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami

Slovenska vojska je vzdrževala usposobljenost in pripravljenost zmogljivosti in tako podpirala delovanje sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) s helikopterskim reševanjem v gorah, helikoptersko 
nujno medicinsko pomočjo, kot so medbolnišnični prevozi, nujni medicinski prevozi in prevozi inkubatorjev, 
ter z gašenjem požarov v naravnem okolju in z angažiranjem pripravljenih sil po načrtu Vihra ob aktiviranju 
Državnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. 

V podporo sistemu VNDN so bili helikopterji SV za potrebe zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) angažirani 
633-krat. Skladno s sklepom Vlade RS je dežurna helikopterska posadka leta 2021 izvajala helikoptersko nujno 
medicinsko pomoč (HNMP) z letališča Jožeta Pučnika in letališča v Mariboru. Dežurne posadke helikopterjev so 
v tem obdobju 430-krat izvedle helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 196-krat so posredovale pri reševanju 
v gorah in sedemkrat sodelovale pri gašenju požarov v naravi. Skupaj je bilo naleta helikopterjev 710 ur in 55 
minut.

Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi oziroma enotami sodeluje glede na stopnjo pripravljenosti in obseg 
nesreč ter zagotavlja koncept postopnega naraščanja zmogljivosti za zaščito, reševanje in pomoč. Poleg 

zmogljivosti, ki so skladno z načrti SV v zvišani stopnji pripravljenosti, je za ustrezno odzivanje najpomembnejša 
zmogljivost s časom aktiviranja do 24 ur (740 pripadnikov).

Sodelovanje Slovenske vojske v podporo Policiji 

Zmogljivosti SV se z zagotavljanjem sil za podporo in sil za zagotavljanje delovanj skladno s trenutnimi 
potrebami zagotavljajo pogoji za učinkovito delovanje namenskih enot in Policije. V širši kontekst varovanja 
državne meje smo vključevali tudi dopolnilne sile, ki so izvajale še druge zakonsko predpisane naloge (vaje, 
vojaška izobraževanja in usposabljanja ipd.). Na podlagi potreb nosilnih enot ali Policije smo v bližini državne 
meje zagotavljali dodatne zmogljivosti SV, ki so se vključile v naloge varovanja državne meje. 

Skladno z novim konceptom delovanja sil SV pri opravljanju nalog varovanja državne meje so se zaradi 
učinkovitega in racionalnega delovanja formirale namenske enote, sile za zagotavljanje mešanih patrulj 
ter samostojnih opazovalnic, polkovna oziroma bataljonska poveljniška mesta in vzpostavil se je sistem 
neprekinjenega povezovanja ter koordiniranja na različnih ravneh delovanja. Delovanje SV doma je ostalo 
usmerjeno v zagotavljanje stalnih in odzivnih sil ter v podporo Policiji pri varovanju državne meje. V okviru 
sodelovanja s Policijo pri nadzoru državne meje (opazovanje) smo s helikopterji SV in brezpilotnimi letalskimi 
sistemi (BLS) opravili 67 nalog.

 Pripadniki sil SV  so v navedenem obdobju uredili 8080 metrov dostopnih poti do opazovalnic za nadzor meje. 
Opravljeno je bilo vzdrževanje na 53.780 metrih zaščitnih tehničnih ovir (ZTO), ovire pa so bile odstranjene v 
dolžini 20.783 metrov. Slovenska vojska je zagotavljala do 150 pripadnikov na dan.
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SODELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE Z LOKALNIMI 
SKUPNOSTMI

Sofinanciranje investicij lokalne infrastrukture

Na podlagi Vloge za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2021 in 2022 so se na 
Ministrstvu za obrambo začeli postopki za odločanje in zagotovitev sofinanciranja investicij v lokalno javno 
infrastrukturo na območju občine Postojna, ki jo souporablja SV, in sicer v višini 146.931 EUR. Na podlagi 
Dogovora o sodelovanju na področju uporabe javne infrastrukture na območju občine Postojna v letih 
2019-2020 ter skladno s Pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja je MO v sklopu programa 
sofinanciranja lokalne javne infrastrukture neodplačno odsvojilo ter na občino Postojna preneslo v last in 
posest eno stanovanje v vrednosti 31.000 EUR. 

Ministrstvo za obrambo je z Občino Ilirska Bistrica sklenilo Dodatek št. 4 k Dogovoru o pogojih in načinih 
medsebojnega sodelovanja o uporabi vojaške infrastrukture v upravljanju MO na območju občine Ilirska Bistrica 
v višini 15.500 EUR leta 2021. Na podlagi potrjenega programa sofinanciranja investicij MO v lokalno javno 
infrastrukturo je bil leta 2021 v občini Ilirska Bistrica zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje SV, izveden 
projekt gradnje območja za zunajletališke pristanke, pri čemer gre za ureditev terenov za varno vzletanje, 
pristajanje in postanek zrakoplovov.

Na podlagi sprejetega sklepa Vlade RS je v občini Kidričevo leta 2021 MO sofinanciralo projekt posodobitve 
lokalne ceste Apače-Trnovec v višini 100.000 EUR.

Ministrstvo za obrambo je z Občino Škofja Loka sklenilo Dogovor o urejanju razmerij glede uporabe in 
upravljanja vojaške infrastrukture na območju občine Škofja Loka v višini 161.108 EUR v letih 2021 in 2022, 
ki vključuje namenjanje sredstev za sofinanciranje lokalne javne infrastrukture za projekt rekonstrukcije in 
razširitve lokalne ceste z ureditvijo odvodnjavanja odseka Strelišče–vas Crngrob. 

Na podlagi Dodatka št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega 
letališča Cerklje ob Krki z Občino Brežice in potrjenega programa sofinanciranja investicij MO v lokalno javno 
infrastrukturo, je v letih 2021 in 2022 predvideno sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 
370.000 EUR v posameznem letu ter sofinanciranje nakupa opreme za civilno zaščito in gasilska društva v 
višini 40.000 EUR v posameznem letu. Leta 2021 je MO izpolnilo obveznosti iz omenjenega dogovora v skupni 
vrednosti 409.819 EUR.

Ministrstvo za obrambo je z Občino Pivka sklenilo Dodatek št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju 
glede uporabe vojaške infrastrukture v upravljanju MO na območju občine Pivka, v katerem je opredelilo, da 
namenja sredstva v višini 250.000 EUR leta 2021 in 250.000 EUR leta 2022 za sofinanciranje lokalne javne 
infrastrukture za projekt Prenove ceste Parje–Juršče. Občina Pivka je investicijo delno realizirala, višina 
sofinanciranja Ministrstva za obrambo pa znaša 248.300 EUR.

Sodelovanje Slovenske vojske z lokalno skupnostjo

Načrtovanje in uresničevanje vsebin civilno-vojaškega sodelovanja zagotavlja obojestranske interese in 
vzajemnost. 

V okviru sodelovanja SV z lokalnimi skupnostmi smo izvedbi donacijo in prevoz šestih tetraedrov za Društvo 
MORiS na relaciji VFU Novo mesto–Kočevska Reka. Usklajen je aneks k pogodbi, dosežen je bil dogovor o 
obveščanju in sodelovanju z Aeroklubom Postojna pri zapiranju zračnega prostora nad vzletiščem Postojna, 
domicilne enote pa so se udeleževale sestankov z župani oziroma lokalnimi skupnostmi in slovesnosti ob 30. 
obletnici osamosvojitve. Sklenili smo pogodbo o sodelovanju med Občino Kočevje in Veterinarsko enoto SV 
ter sklenili sporazum o medsebojnem sodelovanju s Strelskim društvom praktičnega streljanja iz Slovenske 
Bistrice, Strelskim društvom Križni vrh in Strelskim društvom PROARMIS. Prav tako smo sklenili pogodbi o 
medsebojnem sodelovanju z nogometnim klubom NK TRIGLAV Kranj in med SV ter Hokejskim klubom Jesenice. 
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Po predhodno opravljenih prisotnostih patrulj eCIMIC za civilno-vojaško sodelovanje v naseljih Žeje, Prestranek, 
Juršče, Bač, OSVAD Postojna v domicilni pristojnosti CZU, smo se v sodelovanju z eCIMIC sestali s predstavniki 
vasi Žeje, KS Prestranek in GZS Postojna na temo sanacije ceste, ki vodi skozi vas Žeje proti tabornemu 
prostoru Bile in OSVAD Postojna. Cesta je zelo pomembna za dostop krajanov do lastniških (gozdnih) parcel 
in nima posebej izdelanega sistema za odvodnjavanje. Inženirska četa je z razpoložljivimi zmogljivostmi julija 
popravila omenjeni odsek cestišča. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami smo uresničevali na območjih 
domicilnih pristojnosti v skladu s sklenjenimi pogodbami. Izvedena sta bila dva dogodka.

Napredek pri urejanju problematike Osrednjega vadišča Slovenske vojske Poček

V postopku sprejemanja novega Državnega prostorskega načrta (DPN) za osrednje vadišče Slovenske vojske 
se je leta 2021 začela izvedba postopka Celovite presoje vpliva na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na 
naravo (CPVO), za kar je ministrstvo z javnim naročilom naročilo pripravo Okoljskega poročila in predpisanih 
dodatkov na podlagi narejene projektne naloge in usklajene z varstvenimi nosilci urejanja prostora. 

Leta 2021 je bil za Okoljsko poročilo že pripravljen del strokovnih podlag in izveden del raziskav ter monitoringov. 
Zaradi zahtevanih monitoringov razvoja in ohranjanja populacije živalskih vrst ter rastlinskih habitatov na 
območju vadišča se bodo dela nadaljevala še leta 2022. Za sprejem Državnega prostorskega načrta je bistven 
tudi sprejem Uredbe o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka 
in Postojna, pri kateri je MO leta 2021 dejavno sodelovalo pri usklajevanjih in bo podlaga za opredelitev omejitev 
in pogojev o delovanju SV na območju DPN in za izvedbo z DPN načrtovanih prostorskih ureditev.

Varovanje okolja na vadiščih in območjih delovanja Slovenske vojske

V SV smo leta 2021 sledili smernicam Direktive o varstvu okolja v Slovenski vojski. Nabavljali smo sredstva za 
zaščito okolja, s poudarkom na sredstvih za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode. Nadaljevali 
smo izvajanje okoljskega monitoringa podzemnih vod na območju poligona Poček. Zaradi ohranjanja biotske 
raznovrstnosti na območju vadišča in strelišča Mlake smo sledili naravovarstvenim smernicam ter uspešno 
zatirali tudi razraščanje tujerodnih invazivnih vrst, kot sta ambrozija in topinambur. Posebno pozornost 
smo namenili zaščiti okolja med izvedbo mednarodne vojaške vaje DRM2EX21. Zaradi dodatnega okoljskega 
ozaveščanja naših pripadnikov smo izdali publikacije na temo varstva okolja v vojašnicah SV. 

Leta 2021 smo pregledali stanje in delovanje malih komunalnih čistilnih naprav in greznic v SV. Na podlagi 
pregleda smo pripravili investicijsko dokumentacijo za obnovo dotrajanih malih komunalnih čistilnih naprav 
in menjavo greznic z malimi komunalnimi čistilnimi napravami v naslednjih treh letih. Očistili in razkužili smo 
vodohrame na odročnih lokacijah Rijavci in Ljubljanski vrh.
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VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI

PREVENTIVNA DEJAVNOST

Ozaveščanje in promocija s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

V okviru ozaveščanja prebivalstva je bilo leta 2021 v različnih medijskih hišah objavljenih sedem TV spotov in 
štirje radijski oglasi. S sredstvi iz Evropskega kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj je 
bil na podlagi projektov Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter Zgodnje 
alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav narejen 
in na svetovnem spletu objavljen didaktični film Bolje pripravljen kot poplavljen. Informacije o nevarnosti 
poplav, napotki za ukrepanje pred poplavami, med njimi in po njih so bili pripravljeni v obliki tiskanih gradiv, 
ki so bila posredovana učencem, dijakom in študentom ter objavljena v obliki TV spotov in radijskih oglasov. 
Zaradi ozaveščanja najširših skupin prebivalcev je bilo izvedeno oglaševanje o ukrepanju ob poplavah tudi na 
avtobusih mestnega prometa v petih mestih. 

Prispevki o preprečevanju in ravnanju ob poplavah so bili objavljeni v otroških revijah Ciciban in Zmajček ter na 
portalu GOV.SI. Na isto temo je bila pripravljena informacija za slepe in slabovidne ter prevedena publikacija 
v italijanski in madžarski jezik. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je na enajstih prireditvah pripravila 
praktičen prikaz različnih načinov protipoplavne zaščite in na treh prireditvah obiskovalcem predstavila 
informacije, kako pravilno ravnati in ukrepati ob poplavah. 

Vodilna tema v mesecu požarne varnosti, ki je oktobra, je bilo opozarjanje prebivalcev, da lahko po potresu tudi 
zagori, in sicer s sloganom Po potresu lahko tudi zagori. 

Za zagotavljanje sprotnega obveščanja javnosti in medijev o dejavnostih zaščite, reševanja in pomoči je bilo od 
1. januarja do 31. decembra na portalu GOV.SI objavljenih 77 novic in 351 dnevnih informativnih biltenov Centra 
za obveščanje Republike Slovenije. 
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Ukrepi za preprečevanje oziroma zmanjšanje posledic nesreč

Nadaljevale so se dejavnosti URSZR na področju preventive, da bi preprečili oziroma zmanjšali posledice nesreč 
ter izboljšali pripravljenost in odziv na naravne in druge nesreče. Na področju varstva pred požarom je potekala 
priprava v postopku obravnave Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom, ki ureja 
financiranje varstva pred požarom. Hkrati poteka tudi notranje usklajevanje sprememb varstva pred požarom, 
katerih cilj je dopolniti in prilagoditi sistemske rešitve razvoju stroke in predvsem dejanskim potrebam pri 
načrtovanju posegov v prostor, pri usposabljanju zaposlenih, izpolnjevanju bistvenih zahtev varstva pred 
požarom pri vzdrževalnih delih, načrtovanju ukrepov varstva pred požarom, pri določitvi odgovornosti in 
obveznosti lastnikov objektov, tudi samozaposlenih oseb, ki izvajajo dejavnosti, s katerimi lahko povzročijo 
požar, pri nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, izvajanju požarnega varovanja, čezmejnemu 
opravljanju storitev in poklica itn. 

Po sprejetju Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti konec leta 2020 je bilo za 
strokovno javnost, in sicer za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, izvedenih devet 
predstavitev sprememb pri uporabi nove metodologije za ugotavljanje stopnje požarne ogroženosti stavb. 
Potekala so medresorska usklajevanja predpisov pri graditvi objektov. V upravnih postopkih je bilo izdanih 157 
pooblastil s področja varstva pred požarom.

Na področju varstva pred utopitvami je bil izdan Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih 
iz vode. Z dopolnitvijo Navodila o delu komisije za izvajanje preizkusov usposobljenosti za reševalce iz vode 
so bile vpeljane racionalizacije pri izvajanju preizkusov usposobljenosti, objavljen je bil letni razpis za izvedbo 
preizkusov usposobljenosti za sezono 2021/22, izvedeni so bili postopki za izdajo novih izkaznic in začeli so se 
postopki za digitalizacijo postopkov na preizkusih usposobljenosti. Izdana so bila tri pooblastila za opravljanje 
nalog varstva pred utopitvami. 

Na področju urejanja prostora je bilo leta 2021 izdanih 195 smernic in 363 mnenj k prostorskim aktom s področij 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom.

Pri načrtovanju je bila sprejeta Ocena ogroženosti Republike Slovenije za nevarne snovi in pripravljen predlog 
Ocene ogroženosti Republike Slovenije za potrebe zaščite in reševanja zaradi terorizma. Na spletno stran GOV.
SI so bili preneseni vsi dokumenti o načrtovanju, oceni ogroženosti, državni načrti zaščite in reševanja, umeščeni 
so bili vsebine iz ocen tveganja, ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, napotki prebivalcem za 
izvajanje preventivnih ukrepov ter osebne vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah ter razpisi in prijave 
na preizkuse usposobljenosti za strokovno javnost s področja varstva pred požari in varstva pred utopitvami. 

Izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter javnih uslužbencev s področja varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami je bilo okrnjeno zaradi razglašene epidemije virusa SARS-CoV-2. 
Vseh usposabljanj ni bilo mogoče izvesti s predvidenim številom udeležencev, ki so jih dovoljevali programi 
usposabljanj v skladu z Načrtom usposabljanj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig (ICZR). 
Izvedena usposabljanja in druge dejavnosti, prilagojene ukrepom za preprečevanje širitve bolezni covid-19, so 
bili realizirani 70-odstotno. Izvedenih je bilo 687 oblik usposabljanj in drugih dejavnosti, ki se jih je udeležilo 
13.838 udeležencev. 

Zaradi epidemije covida-19 je bilo v težkih razmerah s prilagajanjem metod dela in pristopov uspešno izvedeno 
usposabljanje 28. generacije kandidatov za pridobitev poklica gasilec s 37 udeleženci, ki so uspešno opravili 
zaključni in strokovni izpit.

V ICZR Ig so izvedli Temeljno usposabljanje javnih uslužbencev v centrih za obveščanje, predvsem na novo 
zaposlenih, in 11 delavnic za operaterje regijskih centrov za obveščanje (ReCO). Zaposleni so se udeležili tečajev 
tujih jezikov, usposabljanj o pravilni rabi jezika v spletnih besedilih, največ usposabljanj pa je bilo iz sklopa za 
predsedovanje Svetu EU.

Na novo pripravljeni in podpisani so bili štirje programi, in sicer: 

• program dopolnilnega usposabljanja – Odnosi z javnostmi ob nesrečah, 

• dopolnitev Programa temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov enot za PP za bolničarja PP, 

• program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic, 

• program dopolnilnega usposabljanja o superviziji zaupnikov – reševalcev. 

Prenavlja pa se program za uporabo avtolestve in tehnično reševanje.
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PRIPRAVLJENOST SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI TER SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE 
IN POMOČ

Pripravljenost in odziv sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se zagotavljata  z omogočanjem 
pogojev za delovanje centrov za obveščanje in javnih reševalnih služb ter drugih reševalnih služb, organizacij, 
zavodov, komisij, enot in štabov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

URSZR je sledila uresničevanju cilja visoke stopnje razpoložljivosti sil ZRP na hitro odzivanje ob nesrečah 
z zagotavljanjem visoke razpoložljivosti in operativnega delovanja sistema opazovanja, obveščanja ter 
alarmiranja in njegovega razvoja, z zagotavljanjem visoke pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(ZRP), z odzivanjem ob nesrečah ter ocenjevanjem škode in z zagotavljanjem skladnega ter enakomernega 
razvoja in opremljanja gasilskih enot. Z opravljanjem upravnih nalog na področju zaščite in reševanja, 
z načrtovanjem in realizacijo nabav, sofinanciranjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter prek dejavnega 
upravljanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smo zagotavljali visoko razpoložljivost ter 
odzivnost sil ZRP ob nesrečah in z dejavno vlogo nosilcev posameznih podsistemov varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami zagotavljali hiter, koordiniran in učinkovit odziv ob nesrečah. V okviru tega smo organizirali 
in vodili ocenjevanje škode.

Opazovanje, obveščanje in alarmiranje

Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) in 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO) opravljajo 
operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter se odzivajo na klic v sili na 
številki 112 neprekinjeno 24 ur na dan in 365 dni v letu. Z delovanjem ReCO je vsem državljanom zagotovljena 
dostopnost do nujne medicinske pomoči, hitrega aktiviranja reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustreznega 
odzivanja različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

V vseh ReCO smo leta 2021 prejeli 524.656 telefonskih klicev, kar je povprečno 1430 klicev na dan. Večina klicev 
na 112 pomeni aktiviranje predvidenih reševalnih enot in intervencijo. Tudi leta 2021 so ljudje največkrat, in 
sicer 149.833-krat, klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč. V takih primerih operater v regijskem 
centru za obveščanje preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Podatke, koliko klicem za 
nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, imajo centri za nujno medicinsko pomoč, ki odločajo o nujnosti 
in vrsti intervencije. Poleg tega so operaterji opravili 15.703 klicev na policijo, 22.169 klicev gasilcem in 90.928 
klicev v druge službe zaščite in reševanja.

Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 5,55 sekunde. V 90 odstotkih vseh klicev je pogovor trajal manj 
kot 90 sekund, največ pa je trajal pogovor okoli 133 sekund. V trinajstih regijskih centrih za obveščanje smo 
prejeli tudi 36.739 sporočil SMS na klic v sili na številko 112 (zajeta so tudi lažna oziroma zlonamerna sporočila 
SMS). Opravljenih je bilo 481 SMS pogovorov. 

Leta 2021 je bilo v Sloveniji 500 dogodkov naravnih nesreč in 18.251 dogodkov drugih nesreč, kot so nesreče 
v prometu, požari in eksplozije, onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi, jedrski in drugi dogodki, najdbe 
neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), motnje oskrbe in poškodbe objektov, tehnična in druga pomoč 

ter nepotrebne oziroma lažne intervencije, v katerih so poleg drugih služb posredovale tudi sile za zaščito, 
reševanje in pomoč. S pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem ter dajanjem pomoči prizadetim so sile zagotovo 
prispevale k zmanjšanju škode in drugih posledic, ki so jih povzročile omenjene nesreče.

Dogodek Število dogodkov
Naravne nesreče 852
Druge nesreče 2.027
Nesreče v prometu 2.264
Požari in eksplozije 4.369
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi 849
Najdbe NUS 697
Tehnična in druga pomoč 6.216
Nepotrebne oz. lažne intervencije 977

Dogodki leta 2021 so obdelani na podlagi vpisanih in potrjenih podatkov vodij intervencij in sodelujočih enot v sistemu 
SPIN (vir: URSZR, 2022). 

Naravne nesreče Število dogodkov
Visoko plimovanje morja 12
Poplave 126
Plazovi 59
Visok sneg 84
Močan veter 163
Udari strel 6
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov 50

Podatki za dogodke Naravne nesreče v letu 2021 so obdelani na podlagi vpisanih in potrjenih podatkov vodij intervencij in 
sodelujočih enot v sistemu SPIN (vir: URSZR, 2022) . 

Jedro zagotavljanja visoke razpoložljivosti in operativnega delovanja sistema opazovanja, obveščanja 
in alarmiranja so centri za obveščanje, ki jih ob nesrečah prebivalci pokličejo na številko 112. Zato smo na 
področju delovanja sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja pripravili rešitev za preusmeritve klicev 
v sili na številko 112 v drug ReCO, in sicer v okviru oblikovanih skupin ReCO za medsebojno nadomeščanje. 
Prav tako smo naredili Načrt neprekinjenosti poslovanja informacijsko-komunikacijskih sistemov na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

V okviru prenove in prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalni ravni smo kupili 119 siren, od tega smo jih 
90 že montirali. Poleg tega smo leta 2021 namestili 74 siren, ki smo jih kupili leta 2020. Skupno smo namestili 
164 siren.

Začeli smo postopno uvajati SIP-tehnologije. Kupili smo precejšen del informacijske omrežne opreme za 
prenovo omrežja, kar je pogoj oziroma prva faza postopne vzpostavitve SIP-tehnologije za sprejem klicev v sili 
na številko 112 v regijskih centrih za obveščanje.

Sistem GIS smo nadgradili z avtomatskim načinom posodabljanja rastrskih slojev, vključili možnost realnega 
časovnega spremljanja lokacijskih podatkov, prav tako smo vključili nove knjižnice, ki nam omogočajo tudi 
nadaljnje nadgradnje in povezljivost. Zamenjali smo GIS-strežnike, na katere smo namestili nove operacijske 
sisteme, in omogočili še boljše delovanje aplikacije za vizualizacijo 3D-GIS.
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Sofinanciranje

S sofinanciranjem služb, društev, enot in drugih organizacij na področju zaščite, reševanja in pomoči so bile 
zagotovljene njihova razpoložljivost, ustrezna usposobljenost in opremljenost ter tako pripravljenost za 
ukrepanje in odziv ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva za sofinanciranje so zagotavljala posodabljanje 
zaščitne in reševalne opreme za delovanje enot, usklajen in enakomeren razvoj ter delovanje in razvoj sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – enega izmed treh podsistemov nacionalne varnosti kot celote.

Leta 2021 je bila zagotovljena ustrezna pripravljenost za odziv na naravne in druge nesreče. V celoti je bilo 
izvedeno sofinanciranje dejavnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči v višini 10,41 milijona EUR. 
Podpisanih in realiziranih je bilo 958 pogodb in aneksov z upravičenci za sofinanciranje zaščitne in reševalne 
opreme. Nakupi materialno-tehničnih sredstev in zaščitne ter reševalne opreme za ukrepanje ob naravnih 
in drugih nesrečah za potrebe državnih enot so bili realizirani v skladu z načrtom in možnostmi, na kar je 
vplivalo septembrsko zaprtje proračuna. Opremljenost in popolnjenost sil za zaščito, reševanje in pomoč sta 
bili zagotovljeni.

Za zagotavljanje pogojev za opravljanje nalog širšega pomena so bila 56 gasilskim enotam širšega pomena 
razdeljena sredstva, ki so jih porabile v skladu z letnimi načrti. Realizirana poraba je bila 3,82 milijona EUR. 
Izvedli smo tudi sofinanciranje gasilske zaščite in reševalne opreme za gasilske zveze in prostovoljna gasilska 
društva, pri čemer je bilo na podlagi sklenjenih 739 pogodb porabljenih vseh 2,4 milijona EUR.

URSZR je nadaljevala sofinanciranje programov Mednarodne ustanove – Fundacije za razminiranje in pomoč 
žrtvam min (ITF) na področju protiminske dejavnosti in pomoči žrtvam min v višini 219.000 EUR in z dodatnimi 
29.000 EUR za plačilo najemnine. 

Popolnjevanje, organiziranje in opremljanje enot ter drugih sil ZRP

Imenovani so bili novi člani državnega in regijskih štabov Civilne zaščite. Pogodbe za ocenjevalce škode so bile 
podaljšane, usposabljanja so bila okrnjena zaradi epidemije bolezni covid-19.

Specialna in namenska reševalna ter zaščitna oprema se je za enote ZRP zagotavljala prek investicijskih 
transferjev organizacijam prek programa Sofinanciranje služb in drugih operativnih sestavov društev ter drugih 
nevladnih organizacij za naloge zaščite, reševanja in pomoči. Del opreme je bil zagotovljen prek programa 
oblikovanja zalog opreme za državne reševalne enote. Za gasilske enote se je del sredstev za vozila in opremo 
zagotavljal z razpisom za sofinanciranje gasilske reševalne opreme za gasilske enote ter iz sredstev požarnega 
sklada.

Opremljanje državnih reševalnih enot je bilo izvedeno v skladu z načrti, delno je bilo prilagojeno razpoložljivim 
finančnim sredstvom. Večji del sredstev je bil namenjen specialnim tovornim vozilom, s katerimi so se opremile 
državne in regijske enote Civilne zaščite. Z nakupi za državne rezerve materialnih sredstev (DRMS) so bile 
dopolnjene zaloge agregatov, motornih žag in folije za začasno pokrivanje. Del sredstev je bil namenjen nabavi 
delovnih uniform za Civilno zaščito, slovesnih uniform in zaščitnih oblek za tehnično reševanje.

Opremljanje državnih reševalnih enot je bilo izvedeno v skladu z načrti. Največji delež nabav je bil namenjen 
logističnim zmogljivostim, in sicer prevoznim sredstvom in kotalnim zabojnikom, opremi državnih enot, kot 
so Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Tehnično reševalna enota in Enota za 
prečrpavanje vode, in obnovi zalog uniform Civilne zaščite ter nabavi različne osebne varovalne opreme.

Nakupi materialno-tehničnih sredstev in zaščitne ter reševalne opreme za ukrepanje ob naravnih in drugih 
nesrečah za državne enote so bili realizirani v skladu z načrtom in dobavljivostjo. Opremljenost in popolnjenost 
sil za zaščito, reševanje in pomoč sta se izboljšali predvsem za delovanje tehnično reševalnih enot, enot za 
prečrpavanje vode, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, RKB-enote ter za poveljstvo 
enote za hitre intervencije (kuhinja, sanitarna oprema). Leta 2021 je bilo nabavljenih in prevzetih več specialnih 
tovornih vozil MB Unimog in Iveco, in sicer logistična prikolica s hidravlično nakladalno ploščadjo in terenskim 
viličarjem, dva terenska delovna stroja UTV s transportno prikolico in zaščitno opremo, univerzalna ploščad za 
prevoz tovora in kombinirani delovni stroj ter oprtni viličar.

Pripravljena je bila dokumentacija za izvedbo javnega naročila za nabavo vozil iz kohezijskih sredstev za obdobje 
2014–2020 in večletnega finančnega okvira 2021–2027, katerega realizacija je načrtovana do novembra 2023. 
Skladno z načrtom za okrevanje in odpornost sta bili pripravljeni idejni zasnovi za nacionalni center Civilne 
zaščite v Ljubljani in vseslovenski center za protipoplavno zaščito v Murski Soboti. 

Pogodbeno opravljanje službe v Civilni zaščiti

URSZR kot ustanovitelj za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na državni in regijski ravni organizira 
enote, službe in organe Civilne zaščite ter sklepa pogodbe o službi v Civilni zaščiti z njenimi pripadniki in 
kandidati za sklenitev pogodbe. Leta 2021 je bilo sklenjenih 25 novih pogodb (skupaj 243 pogodbenih pripadnikov 
Civilne zaščite na državni in regijski ravni). Pogodbe o službi v Civilni zaščiti so se sklepale zlasti za popolnitev 
organov vodenja, enot in služb, kot so državna enota za hitre reševalne intervencije, logistični centri, centri za 
obveščanje, službe za podporo, enote za tehnično reševanje, ekipa za psihološko pomoč, mobilni stacionarij, 
služba za podporo in opravljanje posebnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri ekoloških in drugih nesrečah 
na morju ipd. Kandidati za službe v Civilni zaščiti morajo vzdrževati visoko stopnjo pripravljenosti, saj so 
namenjene za opravljanje specializiranih visoko strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za opravljanje 
posebej nevarnih nalog, za pomoč pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v 
regijah ali občinah na območju celotne države ali za pomoč drugim državam.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč

Leta 2021 je bilo zaradi nesreč 24.618 aktiviranj, na katerih je sodelovalo 149.789 pripadnikov različnih sil za 
ZRP. Največ intervencij, in sicer 3200, je bilo septembra, avgusta jih je bilo 2643 in julija 2433. Največkrat so bila 
aktivirana prostovoljna teritorialna gasilska društva, in sicer 15.050-krat, poklicne gasilske enote 8447-krat in 
Gorska reševalna zveza Slovenije 820-krat.
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Vrsta enote Število aktiviranj Število sodelujočih
Gorski reševalci 820 5734
Industrijske gasilske enote 78 288
Jamarji 15 70
Kinologi 175 946
Prostovoljna teritorialna gasilska društva 15.050 108.635
Poklicne gasilske enote 8447 33.967
Potapljači 33 149
Skupaj 24.618 149.789

Število aktiviranj in število sodelujočih leta 2021 na podlagi vnesenih in potrjenih podatkov vodij intervencij v poročila v 
Sistemu za poročanje in intervencije (SPIN) (vir: URSZR, 2022).

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je na območju celotne države organizirano kot enoten oziroma 
enovit ukrep in obsega odkrivanje, identifikacijo, odstranjevanje, prevoz, skladiščenje in uničevanje NUS ter 
usposabljanje pripadnikov Državne enote za varstvo pred NUS.

Leta 2021 je bil porast števila intervencij, vključno z uničenji NUS, na kraju najdbe. Državna enota za varstvo 
pred NUS (DEvNUS) je opravila 654 intervencij, v katerih so odstranili 4271 kosov NUS s skupno težo 13.363,5 
kilograma. Izvedena so bila tri obdobna uničenja, in sicer 948 kosov v skupni teži 5866,6 kilograma. Izvedenih 
je bilo 167 izrednih uničenj, pri čemer je bilo uničenih 3021 kosov s skupno težo 7127,5 kilograma. Izvedenih je 
bilo še pet pregledov zemljišč na podlagi naročila različnih gospodarskih družb in fizičnih oseb.

Državne rezerve materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč

Leta 2021 so se nadaljevale nabave materialno-tehničnih sredstev za oblikovanje državnih rezerv predvsem z 
nakupom opreme za nastanitev prebivalstva, kot so bivalni zabojniki, šotori in zložljive postelje. Nabavljena je 
bila tudi oprema za popolnitev državnih rezerv z opremo, ki jo sile za zaščito, reševanje in pomoč potrebujejo 
za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah, kot so agregati, motorne žage idr. Za opremljanje enot smo 
nabavili več specialnih vozil, tudi z modularnimi zasnovami, kuhinjo na prikolici, sanitarno komponento, lahke 
zaščitne obleke za tehnično reševanje, potovalne torbe in drugo opremo. 

Program oblikovanja blagovnih rezerv materialnih sredstev (BRMS) se oblikuje skupaj z Zavodom Republike 
Slovenije za blagovne rezerve in je vključeval vzdrževanje opreme za mobilni stacionarij, ki je postavljen skupaj 
z vojaško bolnišnico Role 2, za zagotavljanje podpore zdravstvenemu sistemu. Mobilni stacionarij je v operativni 
pripravljenosti postavljen na območju Vojašnice Edvarda Peperka od marca 2020.

Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot

Z razdeljevanjem sredstev požarne takse Uprava RS za zaščito in reševanje zagotavlja sredstva za posodabljanje 
gasilske zaščitno-reševalne opreme in vozil, vzdrževanje opreme za gasilstvo ter sofinanciranje usposabljanj 
na področju požarne varnosti. Tako se zvišuje operativna sposobnost gasilskih enot in izboljšuje požarna 

varnost na lokalni ravni, kar prispeva k zagotavljanju pripravljenosti in odzivanja ob nesrečah, k odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč.

Operativnost in opremljenost posameznih gasilskih enot sta se leta 2021 izboljšali zaradi nakupa gasilske 
opreme, kot so pozivniki in radijske postaje ter računalniške tablice, ki bodo omogočale dostop do aplikacij 
URSZR, GZS in podatkov drugih ustanov ter bodo namenjene za pomoč pri opravljanju intervencij in drugih 
operativnih ter preventivnih nalog. Dihalni aparati so se zagotavljali le za Gasilsko šolo in ne več za druge 
gasilske enote. Novost je bila tudi sklenjena pogodba za čiščenje gasilskih oblek in opreme z uporabo CO2 

za gasilske enote širšega pomena in gasilske šole. Vzpostavljena evidenca gasilskih oblek oziroma opreme 
bo podlaga za redno in kontinuirano čiščenje opreme v gasilskih enotah. Izveden je bil vsakoletni razpis za 
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin, na katerega se je prijavila Občina Slovenska 
Bistrica. Dokupili smo osnovno manjkajočo opremo za gašenje požarov v naravi.

Gasilski zvezi Slovenije je bilo že drugo leto namenjeno več finančnih sredstev, ki bi omogočila izvedbo 
vseh načrtovanih oblik usposabljanj, predvsem izvedbo usposabljanja mladih in izobraževanje ter pripravo 
na mednarodno tekmovanje. K usposabljanju se štejejo tudi zdravniški pregledi operativnih gasilcev pred 
usposabljanjem z IDA. Sredstva so bila načrtovana tudi za razvoj vadišč in drugih zmogljivosti, ki jih za svoje 
potrebe razvija Gasilska zveza Slovenije, še posebej pri razvoju regijskih gasilskih poligonov. 

Izplačane so bile vse mesečne požarne takse lokalnim skupnostim za leto 2021, skladno z Zakonom o varstvu 
pred požarom, v višini 70 odstotkov celoletnega pritoka, kar je znašalo 7,25 milijona EUR. Tako se zagotavljata 
razvoj in izboljševanje pripravljenosti in razpoložljivosti požarne varnosti v lokalnih okoljih. Skrb za enakomeren 
razvoj gasilstva in vlaganje v opremo gasilskih enot, načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike in 
izboljšanje požarne varnosti neposredno vpliva na vzdrževanje pripravljenosti in izvajanje zaščitnih ukrepov v 
lokalni skupnosti.

Ukrepanje ob nesrečah

URSZR je med letom vzdrževala stalno pripravljenost za odziv ob večjih nesrečah. Od 1. januarja do 15. junija in 
še v nadaljevanju leta je bil velik del javnih uslužbencev vključen v ukrepanje ob epidemiji covida-19, in sicer v 
štabih Civilne zaščite, službah za podporo štabom Civilne zaščite in v logistični podpori. Med letom so potekali 
tudi finančni ukrepi in poročanja o izvedenih nalogah. Večjih nesreč, ki bi zahtevale aktiviranje državnih ali 
regijskih načrtov, ni bilo, so pa gasilske enote in pripadniki Civilne zaščite pomagali ob požarih v naravnem 
okolju v Severni Makedoniji, v več primerih pa je bila posredovana tudi materialna pomoč ob nesrečah v tujini.

Ocenjevanje škode

Leta 2021 zaradi covida-19 usposabljanje članov občinskih, regijskih in državne komisije za ocenjevanje škode 
ni bilo izvedeno. Na novo imenovanim članom občinskih komisij je bila zagotovljena pomoč pri spoznavanju 
aplikacije Ajda na daljavo prek telefonske povezave in elektronske pošte. Sklenjena je bila pogodba za 
vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in nadgradnjo programa Ajda za naslednja tri leta. Komisije za ocenjevanje 
škode so izvedle ocenjevanje škode po potresu decembra 2020, ocenjevanje škode ob pozebi aprila 2021 in 
julija ocenjevanje škode po neurju.



82 83

VOJNI INVALIDI, VOJNI VETERANI 
IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA TER 

VOJNA GROBIŠČA

Ustanovitev Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki je bil vzpostavljen 
1. junija 2021 in opravlja naloge na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov ter žrtev vojnega nasilja in vojnih 
grobišč. Uprava strokovno, administrativno in finančno podpira Komisijo Vlade RS za reševanje vprašanj 
prikritih grobišč. 

Ustanovljena je bila zaradi racionalnejšega opravljanja nalog na področju vojaške dediščine, ki so jo do prenosa 
opravljala tri ministrstva, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za obrambo. 

Vojaška dediščina združuje raziskovanje vojaške zgodovine v slovenskem etničnem prostoru, spremljanje 
in dokumentiranje razvoja Slovenske vojske, skrb za vojna grobišča in opravljanje nalog na področju vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. 

Vojaška dediščina so stvari in vrednote iz preteklih zgodovinskih dogajanj, povezane z vojaškimi dogodki, ki so 
potekali na ozemlju slovenskega etničnega prostora, ter jih skupnost opredeli kot odsev in izraz svojih vrednot, 
identitete, znanja in tradicije. 

Na področju vojnih grobišč upravlja in ureja vojaška grobišča, grobišča žrtev vojne in grobišča žrtev vojne – po 
vojni usmrčenih oseb oziroma prikritih vojnih grobišč. Od leta 2022 pripravlja in izvaja postopke, povezane s 
sofinanciranjem dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, 
vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja iz sredstev državnega proračuna, ter vodi postopke podelitve oziroma 
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odvzema statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih 
invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč, ter spremlja njihovo delovanje prek letnih poročil. Opravlja 
naloge muzejske dejavnosti s področja vojaške zgodovine v slovenskem etničnem prostoru in spremlja ter 
dokumentira razvoj Slovenske vojske. 

V okviru nalog, ki se nanašajo na vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, sta bila pripravljena in 
potrjena Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij 
za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, 
vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč ter Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za 
sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Prav tako je bil 
objavljen javni razpis za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih 
veteranov za leto 2022. Zagotovljeni so bili redni mesečni transferji za upravičence na podlagi Zakona o vojnih 
veteranih, Zakona o vojnih invalidih in Zakona o žrtvah vojnega nasilja.

Na področju vojnih grobišč so bili realizirani pogodbe in dogovori z lokalnimi skupnostmi za izvedbo rednega 
vzdrževanja vojnih grobišč leta 2021 (170 enot oziroma vojnih grobišč na območju Republike Slovenije). Z 
državnimi predstavniki in predstavniki lokalnih skupnosti smo usklajevali izvedbo komemorativnih slovesnosti 
ob dnevu spomina na mrtve na več kot 120 lokacijah v Sloveniji, na avstrijskem Koroškem in v drugih krajih 
Avstrije, na Tržaškem, Goriškem, v Benečiji in drugih krajih Italije, na Hrvaškem, Madžarskem in v Rusiji. Vojaška 
atašeja sta položila venec pred spominski plošči padlih Slovencev v prvi svetovni vojni na Poljskem in v Ukrajini. 
Vzpostavljena je bila nova aplikacija za vodenje Evidence prikritih vojnih grobišč Republike Slovenije in Registra 
vojnih grobišč Republike Slovenije v okolju ArcGIS Online. Podpisana je bila pogodba o prekopih, izvedena so 
bila začetna pripravljalna gradbena dela za izkop posmrtnih ostankov iz prikritega vojnega grobišča Macesnova 
gorica ter podpisana pogodba za izvedbo sondiranj in ugotavljanj prikritih vojnih grobišč.

Dejavnosti Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ki so bile izvedene v povezavi s predsedovanjem Republike 
Slovenije Svetu EU in proslavljanjem 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije, na primer predstavitev 
digitalne razstave »Defending Democratic Republic of Slovenia: War for Slovenia 1991« ob neformalnem 
srečanju ministrov in ministric za obrambo v kongresnem centru Brdo pri Kranju septembra 2021 in nova 
razstava Vojna za Slovenijo 1991, predstavljena v Kadetnici in na državni proslavi ob dnevu suverenosti idr. 

V okviru vojaškega muzeja je bilo pripravljenih več razstav, kot so: 

• PREMIK91 na MO, v Kadetnici, Ajdovščini in Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, 

• Zgodovina vojaškega šolstva v samostojni Republiki Sloveniji, 

• Vojaške topografske in druge karte v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni, 

• Vojna za Slovenijo 91, 

• razstava 510. in 710. učni center, 

• Boji za severno mejo in General Rudolf Maister (1874–1934), 

• razstava Vojna za Slovenijo 91, ki je bila posredovana veleposlaništvu Republike Slovenije v ZDA, 

• razstava General Rudolf Maister (1874–1934). 

Vojaški muzej je zagotavljal sodelovanje s poveljstvi in enotami SV in sorodnimi ter veteranskimi oziroma 
domoljubnimi organizacijami na področju vojaškozgodovinske dejavnosti.
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Realizacija finančnega načrta leta 2021 je bila na ravni 665,94 mio EUR in predstavlja 4,7 % državnega 
proračuna ter 1,28 % BDP. Realizacija integralnih sredstev je v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom 99,7-
odstotna. 

V primerjavi z realizacijo leta 2020, je realizacija leta 2021 višja za 156,4 mio EUR.

Sredstva za plače v višini 352,6 mio EUR predstavljajo 52,9 % porabljenih sredstev celotnega ministrstva. 
Realizacija je v primerjavi z letom 2020 višja na plačnih proračunskih postavkah za 35,8 mio EUR zaradi izplačil 
dodatkov zaposlenim za delo v rizičnih razmerah. Odstopanje od leta 2020 je tudi posledica sprememb Zakona 
o službi v SV in povečanja stroškov za plače zaradi uveljavitve 5. odstavka 58. člena zakona, ki določa, da 
vojaškim osebam pripada dodatek zaradi prepovedi stavke, skladno z Zakonom o obrambi, v višini 4 % zadnje 
objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih statističnih podatkih.

Investicijski odhodki s porabljenimi 124,8 mio EUR integralnih sredstev, vključno z investicijskimi transferji v 
višini 6,2 mio EUR, predstavljajo 18,7 % celotne porabe ministrstva. Investicijske nabave so leta 2021 glede na 
predhodno leto pri SV višje za 56 mio EUR. Večje nakupe vojaške opreme je omogočil Zakon o zagotavljanju 
sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ki ureja zagotavljanje sredstev za najpomembnejše 
investicije, določene z dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske in srednjeročnimi 
programi. Za izvajanje zakona je za obdobje od leta 2021 do 2026 v proračunu Republike Slovenije zagotovljenih 
780 mio EUR. Slovenska vojska spremlja nabave po tem zakonu ločeno, na posebni proračunski postavki. Leta 
2021 je bilo na tej postavki realiziranih 74,7 mio EUR.

Tekoči odhodki predstavljajo s porabljenimi 169,5 mio EUR 25,5 % celotne porabe. Na tekočih odhodkih je 
največji del povečanja glede na predhodno leto pri SV. Višji so stroški tekočega vzdrževanja opreme, kot so 
računalniška oprema, licence, vzdrževanje oborožitve ipd., in objektov SV, na primer preplastitev letališke 
steze Cerklje, ureditev vojašnic in okolice ipd.

Namenska sredstva s porabljenimi 16,1 mio EUR predstavljajo 2,4 % celotne porabe ministrstva, EU projekti 
s porabljenimi 2,9 mio EUR predstavljajo 0,4 % celotne porabe ministrstva.

Delež finančnega načrta ministrstva v državnem proračunu in BDP (v mio EUR) 

 2018 2019 2020 2021

Državni proračun 9.463 9.912 12.564 14.254

Finančni načrt MO 454 510 510 666

Obrambni izdatki 463 511 498 645

BDP 45.864 48.397 46.918 52.020

% FN MO v državnem 
proračunu 4,80 5,14 4,06 4,67

% FN MO v BDP 0,99 1,05 1,09 1,28

% OI V BDP 1,01 1,06 1,06 1,24

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
IN OBRAMBNI IZDATKI
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Obrambni izdatki

Realizirani obrambni izdatki za leto 2021 so 645 mio EUR in predstavljajo 1,24 % BDP. Za 21,1 mio EUR so višji 
od sprejetih sprememb za leto 2021 (indeks 103). Glede na realizacijo 2020 so obrambni izdatki višji za 147 mio 
EUR (indeks 129). 

Sredstva obrambnega sistema, ki vključujejo finančni načrt SV, upravni del ministrstva in Inšpektorat Republike 
Slovenije za obrambo, predstavljajo 93 % obrambnih izdatkov, preostalih 7 % pa vojaške pokojnine in sredstva 
Urada za varovanje tajnih podatkov. 

Iz spodnjega grafa je razvidno, da so realizirani obrambni izdatki dosegli najnižji delež BDP leta 2015, to 
je 0,93 %, najvišjega pa leta 2010, in sicer 1,60 % BDP. V obdobju od leta 2001 do 2021 predstavljajo tako 
povprečni realizirani obrambni izdatki 1,26 % BDP. 

Spodnji graf prav tako prikazuje pozitivni trend znatnega povečanja ravni obrambnih izdatkov leta 2021, in sicer 
tako v nominalnem deležu kot v deležu BDP.

Primerjava odstotka sprejetih in realiziranih obrambnih izdatkov v BDP
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REALIZACIJA KADROVSKEGA 
NAČRTA

Leta 2021 je bilo dovoljeno število zaposlenih v upravnem delu MO na ravni 1220 zaposlenih. Dovoljeno število 
zaposlenih se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 54 zaposlenih.

V upravnem delu MO je bilo konec leta 2021 skladno s skupnim kadrovskim načrtom (SKN) Vlade RS zaposlenih 
1175 javnih uslužbencev, od tega 11 pripravnikov. Uspelo nam je dvigniti dovoljeno število kvot za zaposlovanje 
na pomembnih področjih, vendar nismo popolnili vseh kvot (predvsem pri kibernetski obrambi).

Realizacija SKN na MO z organi v sestavi na koncu leta 2021

Šifra proračunskega uporabnika in naziv organa Število zaposlenih po SKN

1911 Ministrstvo za obrambo 773
1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 312
1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 60
1915 Inšpektorat RS za obrambo 15
1916 Uprava RS za vojaško dediščino 15
SKUPAJ upravni del MO 1175
1914 GŠSV s SV 6465 (*)
SKUPAJ MO 7640

 
(*) V številu zaposlenih po SKN so prikazani tudi pogodbeni pripadniki prostovoljne rezerve (PPRS), ki so bili vpoklicani 
na začasno opravljanje vojaške službe v SV in se po kadrovskem načrtu SV štejejo v PPRS in ne STAS, zato se število 
pripadnikov STAS SV razlikuje od števila zaposlenih po SKN v SV.

Skupni obseg SV je konec leta 2021 znašal 7108 pripadnikov, od tega 1062 častnikov, 1962 podčastnikov, 
2878 vojakov, 775 vojaških uslužbencev in 431 civilnih oseb. Glede na preteklo leto se je obseg SV povečal za 34 
pripadnikov oziroma za 0,5 odstotka.

Obseg STAS SV je leta 2021 znašal 6375 pripadnikov, od tega 1045 častnikov, 1940 podčastnikov, 2261 vojakov, 
290 višjih in 408 nižjih vojaških uslužbencev ter 431 civilnih oseb. Razmerje med častniki, podčastniki in vojaki 
je bilo 1 : 1,9 : 2,2. Delež žensk v STAS je bil 17 odstotkov in delež moških 83 odstotkov. Povprečna starost 
pripadnikov je bila 43 let, kar je eno leto več kot lani, povprečna starost vojakov pa 35 let in se v zadnjem letu 
ni spremenila. Obseg STAS SV je ostal enak kot leta 2020, in sicer 6375 pripadnikov. 

Obseg PPRS je bil leta 2021 733 pripadnikov in vključuje 17 častnikov, 22 podčastnikov, 617 vojakov ter 52 višjih 
in 25 nižjih vojaških uslužbencev. Razmerje med častniki, podčastniki in vojaki je bilo 1 : 1,3 : 36,3. Leta 2021 jih 
je bilo 462 vpoklicanih na začasno opravljanje vojaške službe v SV. Glede na leto 2020 se je obseg prostovoljne 
pogodbene rezervne sestave povečal za 34 pripadnikov oziroma za 4,9 odstotka.

Kadrovski načrt SV je bil leta 2021 realiziran 99-odstotno, pri STAS 99-odstotno in pri PPRS 92-odstotno. 
Kadrovski obseg, načrtovan v SOPR 2018–2023, je bil realiziran 81-odstotno, in sicer pri STAS 86- in PPRS 
55-odstotno.
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Število pripadnikov SV po statusih v letih 2020 in 2021
 SV Skupaj STAS SV PPRS SV
Status/leto 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Častniki 1064 1062 1046 1045 18 17
Podčastniki 1970 1962 1949 1940 21 22
Vojaki 2854 2878 2274 2261 580 617
Višji VU 321 342 267 290 54 52
Nižji VU 429 433 403 408 26 25
Civilne osebe 436 431 436 431 0 0
Skupaj 7074 7108 6375 6375 699 733

Leta 2021 smo dosegli prvo povečanje skupnega obsega SV v zadnjem petletnem obdobju, kar je posledica 
in rezultat prizadevanj, ki so bila vložena v izboljšanje finančnega, socialnega in delovnopravnega statusa 
vojaških oseb ter poenostavitve in pospešitve postopka vstopa mladih v SV.

Število pripadnikov SV od leta 2017
Status/leto 2017 2018 2019 2020 2021
STAS 6777 6628 6402 6375 6375
PPRS 940 828 677 699 733
Skupaj 7717 7456 7079 7074 7108
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