
 

 

 

 

 

 

  

Vstop v Slovensko vojsko  

odslej preko enotne 

vstopne točke 

 

Z julijsko napotitvijo kandidatov na Temeljno vojaško strokovno  

usposabljanje (TVSU) uvajamo nov koncept enotnega usposabljanja za 

vstop v Slovensko vojsko (SV) na podlagi prostovoljnega služenja vojaškega 

roka (PSVR). Prva napotitev kandidatov na TVSU po novem konceptu bo 5. 

julija 2021. 
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Na Ministrstvu za obrambo smo konec lanskega leta pripravili Koncept enotnega usposabljanja za vstop 

v Slovensko vojsko na podlagi prostovoljnega služenja vojaškega roka. Izhodišča pri pripravi novega 

koncepta so atraktivnost programa usposabljanja, enovitost statusa vstopnih pogojev, pogodbe in 

programa PSVR za vse, ki si želijo vstopiti v SV, ne glede na kasnejši status – vključitev v stalno sestavo 

(STAS) SV ali pogodbeno rezervno sestavo (PPRS) SV. 

  

Zakaj nov koncept vstopne točke? 

 

Z novim konceptom enotnega usposabljanja za vstop v SV želimo povečati število državljanov Republike 

Slovenije za opravljanje vojaške službe oziroma PSVR, saj bomo tako zagotovili dolgoročno vzdržno 

število pripadnikov tako PPRS kot tudi STAS. Obenem bomo mladim ponudili prenovljen sodoben 

pristop ter kakovostno, dinamično, zanimivo in koristno usposabljanje, s čimer nameravamo predvsem 

pri mladih povečati zanimanje za vojaški poklic.  

 

Enotna vstopna točka za vse strukture SV, ki jo predstavlja program TVSU, bomo poenostavili prehod 

med vsemi tremi strukturami SV. Prenovljeni programom TVSU namreč vzpostavlja pogoje, da mladi po 

končanem programu usposabljanja lahko nadaljujejo usposabljanje za vključitev v PPRS in za poklicno 

delo v SV, dolgoročno pa se bo na ta način vzpostavil kadrovski bazen za zagotavljanje vojaške strateške 

rezerve. 

 

Z novo Uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki jo je vlada sprejela 13. 5. 2021 in s katero 

nadomešča prejšnjo, želimo doseči naslednje cilje: 

●       omogočiti dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega 

obsega; 

●       povečati interes za prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) in tako zagotoviti več usposobljenih 

državljanov za popolnjevanje vseh struktur SV; 

●       omogočiti vključevanje v PSVR čim širšemu krogu zainteresiranih državljanov, ki izpolnjujejo 

predpisane pogoje; 

●       s programom temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (TVSU) vzpostaviti pogoje, da se mladi 

po končanem programu usposabljanja lahko vključijo v pogodbeno rezervno sestavo (PRS) oziroma v 

stalno sestavo SV ter dolgoročno vzpostaviti kadrovsko bazo za popolnjevanje vseh struktur SV.   
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Nova uredbo uvaja še eno novost, najvišjo starost pri kandidatih za PSVR s 27 dviguje na dopolnjenih 30 

let.  

Na podlagi izkušenj iz prakse sta dopolnjena tudi člena o prekinitvi in prenehanju PSVR, določena je 

izvedba doslužitve in dopolnjena določba o povrnitvi stroškov in prejemkov. 
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Enoten program usposabljanja 

 

Program TVSU bo edina vstopna točka v SV. To pomeni, da bodo vstopni pogoji poenoteni za različne 

kategorije. Poenotena bosta status in izvedba programa TVSU, s ciljem doseganja standardov 

usposobljenosti kandidatov po posameznih fazah za zagotavljanje širše usposobljenosti državljanov, 

usposobljenost pogodbene rezerve in poklicno opravljanje vojaške službe v SV.  

  

Program TVSU traja 13 tednov in je razdeljen na 1. fazo, ki traja pet tednov, 2. fazo v trajanju šest tednov 

in 3. fazo, ki se konča po dveh tednih, s čimer se konča tudi TVSU. 

Usposabljanje bo potekalo nepretrgoma, predvidoma bodo izvedene štiri napotitve letno. Z uspešno 

končano 3. fazo imajo vojaki prostovoljci na  PSVR opravljen vojaški rok po Zakonu o obrambi ter imajo 

neposredno možnost zaposlitve v STAS ali opravljajo vojaško službo v PPRS. 

Vojaki prostovoljci bodo lahko, če bodo tako želeli, po uspešno opravljeni 1. ali 2. fazi, zapustili PSVR, 

brez krivdnih razlogov na strani vojaka in prejeli sorazmeren del prejemkov – seveda pa s tem ne bodo 

imeli opravljenega služenja vojaškega roka.  

Posamezna nedokončana faza se lahko kasneje ponovno opravlja, vendar največ enkrat. Prav tako je v 

primeru opravičljivih razlogov za prekinitev PSVR v prvih dveh tednih, posameznik lahko ponovno 

napoten na PSVR, vendar največ enkrat. 

 

TVSU se bo izvajalo na treh lokacijah 

 

Program TVSU se bo izvajal v vojašnicah v Vipavi, na Bohinjski Beli in v Murski Soboti.  

Trenutno je za kandidate, ki bodo napoteni na TVSU, zagotovljenih 300 mest. 

  

Prejemki in ugodnosti za udeležence PSVR 

  

Vojaki prostovoljci, ki bodo uspešno opravili program usposabljanja v vseh treh fazah (po končanih 13 

tednih usposabljanja), bodo prejeli denarne prejemke v vrednosti 3.100 evrov. Z novo uredbo o PSVR se 

prejemki z dosedanjih 2.100 evrov za uspešno opravljen program TVSU povišujejo za 1.000 evrov, kar 

predstavlja primerljivo vrednost 30 ur šole vožnje za pridobitev vozniškega izpita. Ta prejemek, ki ga 

uvaja nova uredba, bodo vojaki prostovoljci lahko porabili za opravljanje praktičnega dela vozniškega 

izpita (zdravniško spričevalo, prva pomoč in teoretični del – cestno-prometni predpisi bodo del 
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usposabljanja oziroma del dodatnih vsebin – fakultativnega programa TVSU) oziroma bo tistim, ki so 

vozniški izpit opravili že prej, to predstavljalo pokritje stroškov 30 ur šole vožnje. Prejemki so 

neobdavčeni.  
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Ugodnosti za udeležence PSVR in druge udeležence TVSU 

 

Dodatne ugodnosti za kandidate na PSVR so še naslednje: zagotovljeno zdravstveno varstvo – 

osnovno/dodatno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje za ožji obseg pravic ter nezgodno zavarovanje 

v skladu z zakonom. Kandidatom in vojakom prostovoljcem pripadajo povračila potnih stroškov. 

Ob vojaškem usposabljanju bodo mladi lahko v okviru 1. in 2. faze programa, vendar izven programa 

vojaškega usposabljanja (predvidoma v prvih petih vikendih), kot dodatne vsebine (fakultativno) 

pridobili znanja in usposobljenost, ki so praktičnega značaja tudi v civilnem življenju, kot so: gasilske 

vsebine, tečaj in izpit iz prve pomoči za vožnjo motornih vozil B-kategorije in teoretični del 

usposabljanja, sestavljen iz splošnega in dodatnega dela ter izpita iz cestno-prometnih predpisov po 

programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil B-kategorije. Dodatnih vsebin se 

udeležijo tisti vojaki prostovoljci, ki za to pokažejo zanimanje.  

  

Vojaki STAS, ki bodo preko enotne vstopne točke opravljali TVSU, bodo v času izvajanja programa 

prejemali osnovno neto plačo za formacijsko dolžnost vojak 1 v višini 750 evrov mesečno in dodatke, ki 

pripadajo vojakom na formacijski dolžnosti. Vojak, ki bo uspešno končal TVSU, bo nato podpisal 

pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za pet ali deset let ter ob tem prejel nagrado v višini povprečne 

bruto plače v višini približno 2.028 evrov in nato za vsako polno leto dela še eno povprečno plačo.  

  

Kandidati za prostovoljno pogodbeno rezervo za formacijsko dolžnost vojak 1 pa bodo po uspešno 

opravljenem programu TVSU prejeli plačilo v višini 1.352 evrov ter dodatno refundirane mesečne plače, 

ki bi jih prejemali pri svojem osnovnem delodajalcu, za čas usposabljanja.  

 

OPOMBA 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 

veljajo enakovredno za oba spola. 

 

Služba za strateško komuniciranje 
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