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PREDGOVOR
Na Ministrstvu za obrambo smo leta 2006 nadaljevali izvajanje projektov, ki so prednostno
usmerjeni v razvoj zmogljivosti za kolektivno obrambo, integracijo in delovanje obrambnega
sistema v okviru Nata in EU ter se intenzivno vključili v priprave na predsedovanje Republike
Slovenije Svetu EU leta 2008.
Največ pozornosti smo namenili oblikovanju zmogljivosti Slovenske vojske. S Srednjeročnim
obrambnim programom 2007–2012, ki ga je 30. novembra 2006 potrdila Vlada Republike
Slovenije, smo določili razvoj obrambnega sistema Republike Slovenije v naslednjem
šestletnem planskem obdobju, prednostne naloge razvoja obrambnega sistema ter
razporejanje kadrovskih, finančnih in materialnih virov. Za prihodnji razvoj oboroženih sil je
Državni zbor RS sprejel Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v
letih 2008 do 2015, s katerim je MO določilo zagotavljanje sredstev za vzpostavljanje ključnih
vojaških zmogljivosti v navedenem obdobju.
Uspešni organizacija in izvedba neformalnega srečanja obrambnih ministrov Nata v
Portorožu sta postavili temelje za učinkovito pripravo vrhunskega zasedanja Nata v Rigi.
Prepričan sem, da je srečanje precej prispevalo k prepoznavnosti Slovenije in utrditvi njene
vloge v okviru Severnoatlantskega zavezništva. Na vojaškoobrambnem področju smo
izboljšali tudi sodelovanje z državami Zahodnega Balkana, predvsem novimi članicami
Partnerstva za mir. Okrepili smo formalne in vsebinske temelje dvostranskega sodelovanja, s
katerimi bomo v prihodnje nadgradili uspešno sodelovanje z državami Jugovzhodne Evrope.
V preteklem letu smo se intenzivno pripravljali na napotitev 10. motoriziranega bataljona
Slovenske vojske na Kosovo, s čimer je Republika Slovenija povečala svojo navzočnost v
operacijah kriznega odzivanja. Na vaji Sokolji udar smo uspešno certificirali 10. motorizirani
bataljon in tako potrdili, da ustreza Natovim standardom, ter dokazali njegovo odlično
pripravljenost. Med pomembnejše projekte, ki povečujejo naše zmogljivosti na vojaškem
področju, sodi tudi posodobitev letališča v Cerkljah ob Krki, ki je vključeno v Natove skupne
varnostne investicije in bo prispeval k zagotavljanju skupnih logističnih zmogljivosti Nata.
Za uspešno delovanje v okviru zavezništva je bilo pomembno nadaljevanje postopkov
integracije in standardizacije. Integracijo bomo končali z doseganjem končnih operativnih
zmogljivosti enot Slovenske vojske v naboru sil Nata in z vključitvijo v poveljniško strukturo
Nata. Prizadevanja smo usmerili v doseganje končnih operativnih zmogljivosti, povezljivosti
deklariranih sil, zaščite in informacijske povezljivosti ter premestljivosti in vzdržljivosti sil.
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Težišče dela smo usmerili v povečanje operativne zmogljivosti motoriziranih bataljonov z
elementi bojne podpore, v zagotovitev bojnega delovanja in bataljona RKBO, uvedbo
transportne čete v operativno uporabo ter postopno vključevanje v integrirani sistem zračne
obrambe Nata.
V okviru Evropske obrambne agencije smo se vključili v skupni evropski trg obrambnih
nabav. Naše sodelovanje smo najavili v prvem raziskovalnem in tehnološkem programu
Evropske obrambne agencije Zaščita sil, ki je poskusni projekt na področju razvoja
obrambnih zmogljivosti. Napredek je bil tudi pri razvoju koncepta bojnih skupin EU, saj je
Slovenija skupaj z Italijo in Madžarsko vključena v priprave pri vzpostavljanju bojne skupine
EU v okviru večnacionalnih kopenskih sil.
Nadaljevali smo postopno preoblikovanje civilne obrambe in razvoj sistema kriznega
upravljanja. Težišče priprav je bilo preusmerjeno v celostno, hitro in učinkovito ukrepanje ob
pojavu kriz v nacionalnem in mednarodnem okolju ter v povečano sposobnost usklajenega
odzivanja države v okviru Nata in EU na krizne pojave v svetu.
Učinkovitost na področju zaščite in reševanja je bila na preizkušnji tudi v realnosti. V požaru,
ki je izbruhnil julija 2006 na Krasu, je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob velikih
požarih v naravi. Analize so pokazale, da je načrt, ki je bil oblikovan kot odziv na težave ob
gašenju požarov leta 2003, učinkovit in da smo dosegli pomemben napredek.
Z vidika povečanja pripravljenosti na hitro ukrepanje v Sloveniji ali mednarodnem okolju smo
del naših zmogljivosti preizkusili tudi na vajah, na katerih smo preverjali zlasti učinkovitost,
operativno usposobljenost, pripravljenost in skupno delovanje sil za zaščito, reševanje in
pomoč ob nesrečah. Na državni vaji Letalska nesreča 2006 se je pokazalo, da bi bilo treba
dopolniti načrte zaščite in reševanja pri nosilcih načrtovanja.
Na področju raziskav in razvoja smo na Ministrstvu za obrambo uspešno nadaljevali
dejavnosti v okviru Natove Organizacije za raziskave in tehnologijo. V okviru Evropske unije
smo intenzivno sodelovali v razvojnoraziskovalni dejavnosti Evropske obrambne agencije. V
okviru ciljnih raziskovalnih projektov Znanje za varnost in mir 2004–2010 smo uspešno
končali 56 raziskovalnih projektov, ki so pomembno prispevali k razvoju in učinkovitosti
delovanja obrambnega sistema.
V okviru Ministrstva za obrambo so leta 2006 potekali številni projekti, aktivnosti in postopki,
ki kažejo na celovitost, medsebojno povezanost in soodvisnost razvojnih procesov. Na
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učinkovitost in vidne rezultate delovanja vpliva veliko dejavnikov, med katerimi je
najpomembnejši človek, in sicer sposoben ter motiviran posameznik, ki v sodelovanju z
drugimi v stimulativnem delovnem okolju in ob učinkovitem vodenju ter jasnih ciljih lahko
prispeva največ. Poročilo o delu je priložnost za analizo preteklega dela in dober napotek za
določanje novih nalog. Naša vizija je jasna. Za njeno uresničitev potrebujemo energijo, da bo
večina nalog, ki smo si jih postavili, del skupnih prizadevanj pripadnic in pripadnikov
Slovenske vojske ter vseh zaposlenih na Ministrstvu za obrambo.

Karl ERJAVEC,
minister za obrambo
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1 KLJUČNI DOSEŽKI LETA 2006
Srednjeročni obrambni program za obdobje 2007–2012
Na področju obrambnega planiranja smo pripravili Srednjeročni obrambni program za
obdobje 2007–2012 (SOPR 2007–2012), ki ga je 30. novembra 2006 potrdila Vlada
Republike Slovenije. SOPR 2007–2012 je ključni planski dokument razvoja obrambnega
sistema Republike Slovenije v naslednjem šestletnem obdobju, saj opredeljuje razvojne cilje
obrambnega sistema, določa prednosti razvoja obrambnega sistema ter razporeja
kadrovske, finančne in tehnološke obrambne vire.
Sodelovanje v operacijah kriznega odzivanja
V preteklem letu smo v primerjavi z letom 2005 glede na število sodelujočih v eni izmeni
povečali navzočnost v operacijah kriznega odzivanja za 17 odstotkov. Z napotitvijo smo
dosegli največji delež sil, ki smo jih kadarkoli poslali v operacije kriznega odzivanja.
Razvoj zmogljivosti SV
Slovenska vojska je prvič uresničila popoln operativni cikel usposabljanja enot. Na ravni enot
moči bataljona je 10. motorizirani bataljon (10. MOTB) opravil celotno usposabljanje in
dosegel končne operativne zmogljivosti. Bataljon je bil uspešno certificiran na afirmacijski vaji
Sokolji udar. Potrditev smo dobili z ocenjevanjem na zaključni bataljonski vaji, ki je potekala
na vadišču Varpalota na Madžarskem. Bataljon je uspešno opravil vse naloge in tako
dokazal, da je pripravljen za napotitev v Natovo operacijo.
Neformalno srečanje obrambnih ministrov Nata v Portorožu
Izvedba neformalnega srečanja obrambnih ministrov Nata v Portorožu, ki je postavila temelje
za učinkovito pripravo vrhunskega zasedanja Nata v Rigi, je bila največji dogodek na
obrambnem področju od osamosvojitve Republike Slovenije ter njenega vstopa v Nato in EU.
Srečanje

je

precej

prispevalo

h

krepitvi

pomena

in

vloge

Slovenije

v

okviru

Severnoatlantskega zavezništva. Dogodek je bil organizacijsko, logistično in varnostno zelo
zahteven.
Intenziviranje sodelovanja z državami Zahodnega Balkana
Pomembna prelomnica je bilo tudi intenziviranje sodelovanja z državami Zahodnega
Balkana, predvsem novimi članicami Partnerstva za mir. Tako smo pripravili formalne in
vsebinske temelje dvostranskega sodelovanja, s katerimi bomo nadgradili uspešno
sodelovanje v okviru pobude SEEC (South East European Clearinghouse).
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Razvoj koncepta bojnih skupin Evropske unije
Pomemben uspeh smo dosegli pri razvoju koncepta bojnih skupin EU (EU Battle Group, EU
BG), pri čemer je Slovenija z Italijo in Madžarsko v okviru večnacionalnih sil kopenske vojske
(Multinational Land Forces, MLF) vzpostavila večnacionalne bojne skupine EU (MLF – EU
BG), ki bodo v drugi polovici leta 2007 v pripravljenosti za posredovanje.
Civilna obramba in krizno upravljanje
Nadaljevali smo preoblikovanje civilne obrambe in razvoj kriznega upravljanja v Republiki
Sloveniji, tako da je težišče priprav preusmerjeno s priprav na vojno v celostno, hitro in
učinkovito ukrepanje ob pojavu kriz v nacionalnem in mednarodnem okolju ter na izboljšano
sposobnost usklajenega in enotnega odzivanja države v okviru Nata in EU na krizne pojave v
svetu.
Državna vaja Letalska nesreča 2006
Temeljni cilj državne vaje Letalska nesreča 2006, ki je bila izvedena oktobra 2006, je bil
določen z usmeritvami vlade, in sicer, da se z vajo preizkusijo rešitve iz načrtov zaščite in
reševanja (ZIR) ob letalski nesreči. Izhodišča za vajo so bila pripravljena realno glede na
pričakovan potek dogodkov ob takšni nesreči v prvi uri po dogodku, pri ukrepanju pa so
upoštevali tudi realen čas, ki ga reševalne enote potrebujejo za prihod. Naloge, ki so jih
opravljali reševalci na terenu, so tudi sicer naloge, ki so predvidene z načrti zaščite in
reševanja. Razmere za izvedbo praktičnega dela vaje je zagotovil Aerodrom Ljubljana, d. o.
o., na območju katerega je potekala vaja.
Na državni vaji Letalska nesreča 2006 se je pokazala nujnost dopolnitev načrtov zaščite in
reševanja ob letalski nesreči pri vseh nosilcih načrtovanja, še posebej pa nujnost aktivnega
pristopa pri pripravi načrtov dejavnosti notranjih organizacijskih enot Ministrstva za promet in
Ministrstva za zdravje. Na področju zdravstva je treba pripraviti doktrino ukrepanja zdravstva
ob množičnih nesrečah, odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale na vaji, izvesti
izobraževanje kadra, predvidenega za ukrepanje ob množičnih nesrečah, ter zagotoviti
opremo. V načrtih je treba v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve natančno
opredeliti postopek obveščanja diplomatskih in konzularnih predstavništev, če so v nesreči
udeleženi tuji državljani. Vajo si je ogledalo približno 280 domačih in 20 tujih gostov.
Gašenje požara v naravi na Krasu
Za gašenje požara, ki je izbruhnil julija 2006 na Komenskem Krasu, je bil aktiviran Državni
načrt ZIR ob velikih požarih v naravi, ki je bil sprejet na Vladi RS v začetku leta 2005. SV je
pomagala s helikopterji. Načrt je bil pripravljen kot odziv na težave, ki so se pojavljale ob
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gašenju požarov v naravi na Krasu leta 2003. Analize gašenja požara leta 2006 so pokazale,
da je bil dosežen pomemben napredek pri zagotavljanju in usklajevanju pomoči pri gašenju
požara iz drugih regij kot tudi zagotavljanje razmer za delo gasilcev in drugih reševalcev, ki
so bili vključeni v gašenje. Tudi ob tokratnem požaru so se pokazale določene
pomanjkljivosti, ki bodo upoštevane pri spreminjanju oziroma dopolnjevanju državnega
načrta.

2 NAPREDEK NA DELOVNIH PODROČJIH MINISTRSTVA
2.1 Obrambna politika in obrambno planiranje
V preteklem letu je RS dejavno soodločala pri oblikovanju varnostne in obrambne politike
Nata ter EU in sodelovala pri prevzemanju odgovornosti za njuno uresničevanje. Skladno s
tem smo izvajali obrambne reforme, katerih cilj je razvoj usposobljenih, motiviranih in
povezljivih obrambnih sil, ki bodo učinkovito uresničevale strateške cilje. Tako želimo doseči
ustrezno obrambno pripravljenost, ki vključuje načrtno zagotavljanje primerne strukture,
opremljenosti in usposobljenosti SV skladno s sprejetimi cilji sil Nata. To so zahtevne naloge,
ki jih mora obrambna politika skozi uravnotežene strateške, razvojne in doktrinarne
dokumente ter v okviru razpoložljivih virov usmerjati in nenehno prilagajati okolju.
Nova vojaška doktrina, ki jo je sprejela Vlada RS junija 2006, določa načelna stališča o
organiziranju, uporabi in delovanju SV pri vojaški obrambi države ter opravljanju drugih
nalog, s katerimi se uresničuje obrambna strategija RS. Tako so določena temeljna načela,
po katerih SV ali njeni deli usmerijo svoje delovanje na obrambno-varnostnem področju, da
bi podprli nacionalne interese in cilje. Doktrina podpira prehod SV v transformacijsko
obdobje.
2.1.1 Mednarodno sodelovanje na obrambnem področju
Sodelovanje v okviru Nata
Aktivno smo sodelovali v vojaških odborih in delovnih telesih Nata ter večnacionalnih
projektih Nata, ki podpirajo pobude in usmeritve za preoblikovanje zavezništva.
Junija 2006 smo kot prva država zadnjega kroga širitve Nata gostili Natov odbor za pregled
obrambe (Defence Review Committee, DRC). Obisk je bil namenjen podrobnejši seznanitvi
zaveznic z razvojem SV in slovenskega obrambnega sistema.
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Uspešno smo organizirali neformalno srečanje ministrov za obrambo držav članic Nata, ki je
potekalo v Portorožu konec septembra in je pomenilo temeljito pripravo na novembrsko
vrhunsko zasedanje predsednikov držav ter vlad Nata v Rigi. V Portorožu so bili določeni
elementi preoblikovanja, ki so potrebovali politično podporo v Rigi. Hkrati je v Portorožu
potekalo tudi formalno zasedanje Sveta Nato-Rusija (NATO Russia Council, NRC) z
izmenjavo mnenj o ruskih obrambnih reformah ter sodelovanju med Natom in Rusijo.
Na zasedanju v Rigi so se predsedniki držav in vlad članic Nata zavezali k uresničevanju
Celostnih političnih smernic (Comprehensive Political Guidance, CPG), razglasili so končno
operativno zmogljivost Natovih odzivnih sil ter govorili o nujnosti bolj poglobljenega
sodelovanja med Natom in EU v operacijah kriznega odzivanja. RS je na zasedanju najavila
odločitev o povečanju sedanjega kontingenta v Afganistanu z največ 12 pripadniki.
V okviru integracije obrambnega sistema v strukture Nata smo popolnjevali mesta v Natovih
poveljstvih. Uspešno smo nadaljevali izboljševanje operativnih zmogljivosti SV in delovali v
ključnih aktivnostih zavezništva, vključno z operacijami. Sodelovali smo na delovnih srečanjih
ter imeli pomembno vlogo pri pripravah in izvedbi operacij kriznega odzivanja ter
obrambnega preoblikovanja.
Odločili smo se za sodelovanje v deveti in deseti rotaciji NRF, ki bosta v pripravljenosti v
drugi polovici leta 2007 in prvi polovici leta 2008, za sodelovanje v pobudi za strateški zračni
prevoz in nadaljevanje sodelovanja v Natovih operacijah v Afganistanu in na Kosovu, s
štirimi inštruktorji pa tudi v Iraku.
Aktivneje smo se vključili v zagotavljanje pomoči državam na Zahodnem Balkanu, predvsem
novim članicam Partnerstva za mir (PzM), in sicer Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Srbiji,
zato smo z ZDA nadaljevali vodenje pobude SEEC in dopolnili programe dvostranskega
sodelovanja z državami v regiji. Zaradi navedenega smo pospešili tudi aktivnosti za
vzpostavitev formalnih temeljev sodelovanja v obliki dvostranskih sporazumov.
Sodelovanje v okviru EU
Sodelovali smo pri oblikovanju Evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) ter se
vključevali v delo odborov in delovnih teles Sveta EU.
Uspešno smo sodelovali z agencijo EDA. Julija smo se vključili v mednarodni sistem
obrambnih nabav, kar omogoča vzpostavitev skupnega evropskega trga obrambnih nabav.
Najavili smo sodelovanje v prvem raziskovalnem in tehnološkem programu EDA Zaščita sil,
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ki je poskusni projekt na področju razvoja obrambnih zmogljivosti. S sodelovanjem v
raziskovalnem in tehnološkem programu bo Sloveniji omogočeno vključevanje majhnih in
srednjih podjetij ter raziskovalnega področja v skupni evropski obrambni trg.
Pri večstranskem sodelovanju je bil poudarek na nadaljnji krepitvi MLF, v okviru že
sprejetega načrta aktivnosti MLF za obdobje 2005–2007. Aktivnosti so bile usmerjene v
pripravo dokumentov večnacionalne EU BG v okviru MLF. Z Italijo in Madžarsko smo
nadaljevali oblikovanje večnacionalne bojne skupine, ki je dosegla končne operativne
zmogljivosti. V EU BG, v okviru trilateralne brigade MLF, sodelujemo z eno četo, elementi
poveljniške strukture, logističnimi elementi in skupino vojaške policije. Večnacionalna bojna
skupina bo pol leta v pripravljenosti za posredovanje od 1. julija 2007.
Pripravljali smo se na predsedovanje Slovenije Svetu EU skladno s terminskim načrtom, ki
ga je sprejela Vlada RS. Vključeni smo v delo vseh vladnih podskupin za pripravo
predsedovanja Slovenije Svetu EU. Z Nemčijo in Portugalsko smo pripravili 18-mesečni
program predsedovanja na področju EVOP in Civilne zaščite (CZ). Za pripravo
šestmesečnega programa predsedovanja smo opredelili vsebine predsedovanja na področjih
EVOP in Civilne zaščite ter pripravili okviren program dogodkov s področja pristojnosti
našega ministrstva, ki bodo med predsedovanjem potekali v Sloveniji. Glavni in
najpomembnejši dogodek bo organizacija neformalnega srečanja obrambnih ministrov držav
članic EU na Brdu pri Kranju.
Dvostransko sodelovanje
Dvostransko sodelovanje smo usmerili v sodelovanje z državami članicami Nata in EU ter
državami Jugovzhodne Evrope, ki vidijo svojo perspektivo v članstvu v teh integracijah.
Poudarek je bil na sodelovanju s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško
ter drugimi partnerji, predvsem z ZDA, Veliko Britanijo in Zvezno republiko Nemčijo.
Sodelovanje v okviru dvostranskega sodelovanja ali posameznih dogovorjenih aktivnosti je
potekalo s 25 državami. Številne aktivnosti v obliki skupnih vaj, usposabljanj, strokovnih
pogovorov in delovnih srečanj kažejo na krepitev sodelovanja med pripadniki oboroženih sil.
Izvedli smo dvostranska uradna in delovna srečanja z ministri za obrambo Bolgarije,
Romunije, Bosne in Hercegovine, Belgije ter Nemčije. V okviru neformalnega zasedanja
obrambnih ministrov držav članic Nata v Portorožu se je slovenski obrambni minister srečal
še s kanadskim, ameriškim, madžarskim, latvijskim in ruskim obrambnim ministrom ter
francosko obrambno ministrico.
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Podpisali smo sporazume o sodelovanju na obrambnem področju z Romunijo, Rusijo ter
Bosno in Hercegovino, začela pa so se tudi usklajevanja za podpis sporazuma s Črno goro.
Večstransko sodelovanje
V okviru SHIRBRIG (Standby High Readiness Brigade) smo sodelovali pri oblikovanju stališč
vsebinske prenove koncepta. V poveljstvo SHIRBRIG smo napotili dva častnika kot nestalna
predstavnika.
V pobudi SEDM (South Eastern Defence Ministers Initiative) smo sodelovali v projektu
SEESIM (South-Eastern European Simulation Network) in delovni skupini proti širjenju orožja
za množično uničevanje, za varnost meja in boj proti terorizmu (Weapons of Mass
Destruction Counter-proliferation, Border Security and Counter terrorism Working Group,
WMD CBSC WG).
V CENCOOP (Central European Nations Cooperation) smo leta 2006 zaradi zmanjšane
aktivnosti in izstopov nekaterih držav preusmerili pozornost na naloge predsedovanja RS
Svetu EU. Še naprej bomo sodelovali pri določanju nove vloge CENCOOP, kar je začela
Romunija.
Nadaljevalo se je sodelovanje v RACVIAC (Regional Arms Control and Verification Centre).
V mednarodnem svetovalnem odboru smo podprli večjo regionalno zastopanost pri vodenju
te ustanove, v administraciji RACVIAC pa še naprej ohranjamo zastopanost našega
predstavnika.
Izvedli smo posvet Kodeks o politično-vojaških vidikih varnosti Organizacije za varnost in
sodelovanje v Evropi. Na njem smo opozorili tudi na pripravljenost RS po nadaljnji krepitvi
demokratičnega nadzora nad oboroženimi silami ter varstva temeljnih človekovih pravic in
svoboščin na področju vojstva.
Na področju logistike smo sodelovali na Konferenci nacionalnih direktorjev oborožitve
(Conference of National Armaments Directors, CNAD), Konferenci višjih logistikov (Senior
NATO Logisticians' Conference, SNLC), v skupnih projektih Natove agencije za vzdrževanje
in oskrbo (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA), v Natovem programu
varnostnih investicij (NATO Security Investment Programme, NSIP), agenciji EDA ter
številnih odborih Nata za standardizacijo in kodifikacijo.
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2.1.2 Planiranje v MO
Cilji sil Nata 2006 za RS
V okviru obrambnega planiranja Nata smo na junijskem zasedanju obrambnih ministrov Nata
potrdili paket 54 ciljev sil Nata 2006, ki je bil oblikovan po načelu sorazmerne delitve bremen
med članicami. Nov paket je obsežnejši in zahtevnejši od ciljev sil Nata 2004, saj obsega
deset novih zmogljivosti, ki jih bo RS razvijala za kolektivno obrambo. Skladno s tem se bodo
kot ključne vojaške zmogljivosti razvijali bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko
obrambo (JRKBO), dve srednji bataljonski bojni skupini ter izvidniška četa.
Oblikovanje paketa ciljev sil Nata 2006 je rezultat dvoletnega pregleda obrambnih zahtev
Nata, prek katerega je sistem obrambnega planiranja RS neposredno povezan s sistemom
obrambnega planiranja Nata. Potrjen paket ciljev sil Nata 2006 je pomenil tudi eno izmed
ključnih podlag za pripravo SOPR 2007–2012.
Uresničevanje sprejetih ciljev sil smo omogočili z uvajanjem Natovih standardov. V postopke
standardizacije smo uvedli 67 Natovih dokumentov (STANAG in publikacij), v slovensko
vojaško standardizacijo pa je bilo prevzetih 39 STANAG-ov z ustreznimi publikacijami. V
postopku prevzema je še dodatnih 13. V Natu je bilo potrjenih 43 STANAG-ov, v SV pa jih je
bilo uveljavljenih 21. Primernost se preverja še pri 15 z vsemi pripadajočimi publikacijami.
Vprašalnik EU o obrambnem planiranju (EU HGQ 2006)
V prvem četrtletju smo pripravili odgovor na vprašalnik EU o uresničevanju temeljnega cilja
(EU Headline Goal Questionnaire 2006, EU HGQ 2006) za obdobje od leta 2006 do 2010.
Vprašalnik ima v Evropski uniji podobno vlogo kot Vprašalnik o obrambnem planiranju v Natu
(Defence Planning Questionnaire, DPQ) in tudi njemu primerljivo strukturo. V odgovoru na
vprašalnik EU HGQ 2006 smo poročali o planih uresničevanja lastne obrambne politike in
kataloga zahtev EU za sile (Requirement Catalogue, RC 05). Skladno z navodili EU smo
naredili še natančen pregled in pripravili samooceno deklariranih enot SV za EU, kar smo
jeseni zagovarjali v Bruslju.
Natov vprašalnik o obrambnem planiranju (DPQ 2006)
Na podlagi SOPR 2007–2012 smo pripravili odgovor na DPQ 2006, ki obsega obdobje od
leta 2007 do 2016. V odgovoru na vprašalnik smo poročali o planih uresničevanja obrambne
politike RS in sprejetih Natovih ciljih sil za RS, planiranih časovnih spremembah strukture sil
Slovenske vojske, o planih opremljanja, planih plačil za glavno opremo in strelivo ter o planih
človeških in finančnih virov.
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Izvedba tristranskih pogovorov o pregledu obrambe RS med obrambnim planiranjem
Nata
Tristranski pogovori o pregledu obrambe RS med obrambnim planiranjem Nata za leti 2006
in 2007 so bili organizirani na podlagi oblikovanih odgovorov na Natov DPQ 2006. Potekali
so decembra 2006 s skupino Natovih predstavnikov iz Mednarodnega štaba, Mednarodnega
vojaškega štaba in Poveljstva za transformacijo.
Namen tristranskih pogovorov je bil pregled obrambnih planov RS in zmogljivosti, ki jih bo
Republika Slovenija razvijala v prihodnje, ter njihova usklajenost z Natovimi obrambnimi
zahtevami.
Predstavniki Natove skupine so v okviru tristranskih pogovorov pozitivno ocenili SOPR
2007–2012, prispevek RS v operacijah kriznega odzivanja s poudarkom na operaciji Kforja
na Kosovu, v mednarodnih varnostnih silah za pomoč Afganistanu (International Security
Assistance Force, Isaf) in v Natovi misiji usposabljanja iraških varnostnih sil (NATO Training
Mission in Iraq, NTM-I), dosežene končne operativne zmogljivosti enot SV, potek integracije
obrambnega sistema RS v Natov integrirani sistem zračne obrambe (NATINADS),
sodelovanje RS v projektih strateškega transporta, zavzetost RS za implementacijo Natovih
ciljev sil in prizadevanja RS pri razvoju zmogljivosti za zavezništvo.
Poslovni plan MO za leti 2007 in 2008
Decembra 2006 smo sprejeli tudi nov Poslovni plan Ministrstva za obrambo za leti 2007 in
2008, ki je ključni planski dokument razvoja Ministrstva za obrambo (MO) v naslednjih dveh
letih. Poslovni plan MO za leti 2007 in 2008 opredeljuje razvojne cilje ter izvedbene naloge
MO za leti 2007 in 2008, opredeljuje kazalnike za merjenje realizacije ciljev, določa nosilce
realizacije posameznih ciljev in nalog ter opredeljuje roke za realizacijo ciljev. Poslovni plan
MO za leti 2007 in 2008 prav tako obsega načrte virov za realizacijo ciljev v naslednjih dveh
letih. Ključni načrti virov MO so finančni načrt, načrt delovnih mest (kadrovski načrt), načrt
razvojnih programov, načrt nabav in gradenj, načrt informatizacije, načrt odprodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja v upravljanju MO, načrt mednarodnega
sodelovanja, načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter načrt razvoja in
raziskav.
2.1.3 Normativni akti
V preteklem letu je Državni zbor RS s področja obrambe sprejel Zakon o izvajanju temeljnih
razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06).
Izmed podzakonskih predpisov je bilo sprejetih več vladnih uredb, ki jih je pripravilo MO, in
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sicer Uredba o organizaciji in delovanju Nacionalnega centra za krizno upravljanje (Uradni
list RS, št. 9/06), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 34/06) ter Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in
zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 75/06).
Sprejetih je bilo tudi več internih aktov MO oziroma njihovih sprememb in dopolnitev (glej
tabelo 1 v prilogi).
2.2 Vojaška obramba
2.2.1 Razvoj zmogljivosti sil SV
Razvoj zmogljivosti sil SV je potekal skladno s Srednjeročnim obrambnim programom za
obdobje 2005–2010. Težišče je bilo usmerjeno k nadaljevanju reorganizacije SV in razvoju
novih zmogljivosti za delovanje ter uresničevanje nalog SV v nacionalnem okviru in
zavezništvih.
Z oblikovanjem novih zmogljivosti, preoblikovanjem poveljstev, enot in zavodov ter
spremembami v organizacijski strukturi SV zagotavljamo stabilno strukturo SV in povečanje
zmogljivosti SV. Dosežena stopnja organiziranosti SV zagotavlja pogoje za uresničitev
sprejetih razvojnih ciljev v naslednjem srednjeročnem obdobju.
Povečali smo operativne zmogljivosti in tako sposobnost SV za bojevanje v okviru
motoriziranih bataljonov, zmogljivosti za kopenski transport, radiološko-biološko-kemično
obrambo in splošne logistične zmogljivosti. Nove zmogljivosti omogočajo uresničevanje
sprejetih obveznosti RS v okviru zavezništev in opravljanje nalog vojaške obrambe v
nacionalnem okviru ter zagotavljanje podpore drugim državnim organom, predvsem na
področju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Z oblikovanjem Centra za
bojno usposabljanje, Oddelka za učenje iz izkušenj ter Centra za učenje na daljavo smo
izboljšali zmogljivosti za izobraževanje in usposabljanje v SV.
V logistične enote smo uvedli nove logistične sisteme in opremo, s čimer smo povečali
logistično vzdržljivost enot SV za delovanje v operacijah in možnost podpore drugim
državnim organom. Zagotovili smo del novih sodobnih protioklepnih sistemov in osnovne
lahke pehotne oborožitve, s tem pa smo povečali gibljivost ter ognjeno moč bojnih enot SV. Z
modifikacijo radarjev kratkega dosega in nakupom opreme za vzdrževanje raket smo
izboljšali operativne zmogljivosti zračne obrambe.
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2.2.2 Razvoj premestljivih zmogljivosti SV
Skupen obseg premestljivih zmogljivosti SV, ki lahko sodelujejo v Natovih operacijah, EU in
drugih mednarodnih integracijah, je znašal 14,4 odstotka kopenskega dela SV, kar je za 4,3
odstotka več kot leta 2005. Pomembna nova premestljiva zmogljivost je 10. motorizirani
bataljon, ki je dosegel končne operativne zmogljivosti z mednarodno certifikacijo in bo do leta
2010 pomenil največjo premestljivo zmogljivost, ki jo RS prispeva v skupen nabor
premestljivih sil zavezništva. Končne operativne zmogljivosti sta dosegli tudi srednja
transportna četa in skupina za nadzor premikov. Nove premestljive zmogljivosti omogočajo
predviden obseg delovanja SV v zavezništvih, predvsem v Natovih odzivnih silah, bojnih
skupinah EU in operacijah kriznega odzivanja.
Začetne operativne zmogljivosti in s tem podlago za vzpostavitev končnih operativnih
zmogljivosti so dosegli enota vojaške policije in elementi obveščevalno-izvidniškega
bataljona.
2.2.3 Mednarodno certificiranje enot SV
Deklarirane enote za Nato in EU za leto 2006 so 10. motorizirani bataljon (10. MOTB),
transportna četa (TRAČ) in skupina za nadzor premikov, ki so z mednarodno certifikacijo
poveljstva kopenskih sil južnega krila Nata iz Madrida (Comand Component-Land Head
Quarters Madrid, CC-L HQ Madrid) dosegle končne operativne zmogljivosti. 10. MOTB bo do
konca leta 2009 največja enota SV, ki jo Republika Slovenija prispeva v skupni nabor
Natovih sil.
Maja 2006 smo TRAČ uvedli v operativno uporabo. Nacionalno preverjanje za sodelovanje v
operaciji kriznega odzivanja Kforja na Kosovu in afirmacija CC-L HQ Madrid sta bila uspešno
opravljena. TRAČ smo 27. junija 2006 napotili v operacijo kriznega odzivanja Kforja, v kateri
je v operaciji Joint Enterprise uspešno opravila vse naloge.
Povečali smo zmogljivosti za bojevanje v 20. motoriziranem bataljonu (20. MOTB). 1.
motorizirano četo (1. MOTČ) v okviru 20. MOTB smo na nacionalnem ugotavljanju
pripravljenosti certificirali, jo vključili v sestavo polka in z njo sodelovali na prvem skupnem
usposabljanju s pripadniki italijanskih ter madžarskih oboroženih sil.
Certificirali smo tudi 10. MOTB in 670. logistični bataljon (670. LOGB) za operacije kriznega
odzivanja ter dva dekontaminacijska voda in vod vojaške policije za NRF.

16

2.2.4 Vaje SV
Večina vaj SV je bila namenjena usposabljanju za povezljivo delovanje v zavezništvu. S
certifikacijskimi vajami smo preverili usposobljenost TRAČ oziroma 1. brigade (1. BR) ter
enote 18. bataljona radiološko-kemično-biološke obrambe (18. BRKBO) in 17. bataljona
vojaške policije (17. BVP) za Natove odzivne sile.
Največja vaja Sokolji udar, katere nosilec je bila 1. BR, je bila namenjena certifikaciji in
afirmaciji 10. MOTB za delovanje znotraj sil Nata. Vaja je potekala na madžarskem poligonu
Varpalota, na njej pa je sodelovalo več kot 1000 pripadnikov SV. Na Natovi vaji kriznega
upravljanja CMX 06 in nacionalni vaji kriznega upravljanja VKU 06, ki sta potekali hkrati, smo
uspešno sodelovali na najvišjih ravneh poveljevanja. Na vaji Odziv 2006 smo preverili
stopnjo pripravljenosti Poveljstva sil (PS) in 1. BR ter voda vojaške policije 17. BVP za
organizacijo in izvedbo napotitve voda v sestavo sil NRF 6. Na vaji Combined Endeavour
2006 v Nemčiji so pripadniki 1. BR, 72. brigade (72. BR), Poveljstvo za podporo (PP) in 11.
bataljon za zveze (11. BZV) sodelovali pri preverjanju povezljivosti SV s članicami v okviru
MLF, NRF in pobude CENCOOP. Na največji Natovi vaji leta 2006 Steadfast Jaguar 06 za
vodenje operacij NRF smo sodelovali v vodstvu vaje.
Na skupni vaji Golden Mask 06 smo z lahkim dekontaminacijskim vodom 18. BRKBO
sodelovali z enoto nemških obrambnih sil. Na skupno urjenje z enotami oboroženih sil Italije
in Madžarske na vajo poveljevanja v četi v Italiji smo napotili pripadnike 20. MOTB, ki so se
urili v poenotenih taktičnih postopkih v okviru MLF – EU BG. Na usposabljanju NATINADS
EWTP 06 so se udeleženi pripadniki SV iz 16. bataljona za nadzor zračnega prostora (16.
BNZP), 9. bataljona zračne obrambe (9. BZO), obveščevalno-izvidniškega bataljona (OIB) in
Letalske šole (LETŠ) urili za opravljanje bojnih nalog v razmerah elektronskega motenja.
Usposabljanje je potekalo v Sloveniji, na Madžarskem in v Italiji.
Vaje Elite 06 v Nemčiji so se udeležili pripadniki 9. BZO. Usposabljali in urili so se v uporabi
skupnih standardiziranih postopkov za poveljevanje enotam in kontrolo nad njimi ter
opravljanje namenskih nalog ob elektronskih motnjah. Na skupni vaji pomorskih sil Adrion
2006 v hrvaškem akvatoriju so pripadniki 430. mornariškega diviziona (430. MOD) delovali v
vodstvu vaje in operativnem poveljstvu ladje. Z veterinarsko enoto SV smo dejavno
sodelovali na vaji Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS) s scenarijem izbruha
nalezljivih bolezni živalskega izvora.
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2.2.5 Pogodbena in strateška rezerva
Leta 2006 smo pridobivali kandidate za pogodbeno rezervo, poudarek pa je bil na
popolnjevanju podčastniških in častniških dolžnosti v vseh enotah, na pridobivanju večjega
števila kandidatov brez odsluženega vojaškega roka in na napotitvah prvih pogodbenih
pripadnikov v Šolo za častnike in podčastnike.
Letni načrt popolnitve s pripadniki pogodbene rezerve ni bil povsem dosežen, saj je pogodbe
za opravljanje službe v rezervni sestavi SV leta 2006 podpisalo 105 izbranih kandidatov.
Največja težava je popolnjevanje podčastniških in častniških dolžnosti z ustreznimi
pripadniki, saj je tudi baza možnih kandidatov precej manjša kot za vojake.
Na prostovoljno služenje vojaškega roka smo leta 2006 napotili 245 kandidatov in 33
kandidatk, kar dokazuje, da se zanimanje glede na leto 2005, ko je bilo napotenih skupaj 275
kandidatov, ohranja na isti ravni.
Pripadnike pogodbene rezerve smo usposabljali v 132. gorskem bataljonu (132. GORB), 9.
BZO, 72. poveljniško-logistični četi (72. POVLOGČ), 76. protioklepni četi (76. POKČ), 18.
BRKBO, 45. oklepnem bataljonu (45. OKB) in 460. artilerijskem bataljonu (460. AB). Prvič
smo v SV preizkusili usposabljanje pripadnikov pogodbene rezerve v daljšem obdobju in
enem letnem terminu. Skupna ugotovitev je bila, da je takšna oblika usposabljanja
kakovostna in učinkovita, saj omogoča tudi usposabljanje zahtevnejših vsebin. V naslednjih
načrtovalnih obdobjih bomo tako obliko usposabljanja nadaljevali.
Glede na navedeno smo pripravili in sprejeli Koncept vojaške strateške rezerve ter Akcijski
načrt za uresničitev tega koncepta, ki celovito ureja ponovno uvajanje vojaške dolžnosti
vključno z nalogami, ki jih mora obrambni sistem opravljati v miru. Naloge, ki izhajajo iz obeh
dokumentov, bodo uresničene v letih 2007 in 2008.
2.2.6 Sodelovanje s civilnimi organizacijami
Sodelovanje s civilnimi organizacijami pomembno prispeva k ugledu in prepoznavnosti
vojaškega poklica v širšem okolju. Glavni poudarek je bil namenjen krepitvi ugleda SV,
predstavitvi poklicnih možnosti ter izražanju interesov SV v dejavnostih civilnih organizacij in
društev. Sodelovanje je bilo zasnovano na temelju medsebojne recipročnosti interesov in
koristi ter namenjeno predvsem uresničevanju ciljev civilnih organizacij in društev, katerih
dejavnost je tesno povezana s SV oziroma obrambnim sistemom RS.
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Skladno z načrtovanimi rednimi dejavnostmi SV, materialnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
enot ter poveljstev je sodelovanje potekalo:

–

s civilnimi organizacijami in društvi, ki so posebnega pomena za obrambo ter so
neposredno povezani z dejavnostmi SV oziroma delujejo v javnem interesu na področju
obrambe, in sicer z Zvezo slovenskih častnikov, Združenjem veteranov vojne za
Slovenijo, Strelsko zvezo Slovenije, Letalsko zvezo Slovenije, Zvezo radioamaterjev
Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in Združenjem Evro-atlantski svet Slovenije;

–

z drugimi državnimi organi, civilnimi organizacijami in društvi v okviru podpisanih
sporazumov ter letnih načrtov dela, in sicer z nosilci lokalnih oblasti do ravni občine,
Policijo, Zvezo gorniških klubov Skala, Agencijo RS za okolje, z Zvezo združenj borcev
NOB, Društvom upokojencev MO RS, Policijskim združenjem veteranov – Sever, Rdečim
križem in drugimi humanitarnimi organizacijami, Zvezo tabornikov Slovenije, Lovsko
zvezo Slovenije, Društvom generala Maistra, Gasilsko zvezo Slovenije, Slovensko
potapljaško zvezo, Smučarsko zvezo Slovenije, Zavodom za šolstvo, s Turistično zvezo
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije ter organizacijami, ki so posebnega pomena
za nacionalno identiteto, kot je na primer Kobilarna Lipica;

–

z drugimi civilnimi ustanovami, organizacijami in društvi, in sicer s športnimi
organizacijami in društvi, vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na
humanitarnem, prosvetnem in vzgojnem področju, z Društvom laringektomiranih
Slovenije ter drugimi organizacijami in društvi, s katerimi SV še nima podpisanih
sporazumov, potekajo pa posamezne dejavnosti.

Sodelovanje s civilno javnostjo prinaša SV prepoznavnost in promocijo v družbi ter že nekaj
let zapovrstjo tudi zelo visoko zaupanje državljanov v slovenske oborožene sile.
2.3 Operacije kriznega odzivanja
Leta 2005 smo sodelovali v sedmih, leta 2006 pa v desetih operacijah kriznega odzivanja.
Delovanje SV v operacijah kriznega odzivanja je bilo usmerjeno predvsem v mirovne vojaške
operacije na jugozahodnem Balkanu. Za NRF smo zagotavljali pripravljenost certificiranih sil
po načrtih. V operacijah kriznega odzivanja je bilo v eni izmeni 324 pripadnikov SV, kar je za
15,7 odstotka več kot leta 2005 (glej tabelo 2).
2.3.1 Operacije OZN
V okviru OZN sodelujemo v dveh operacijah na Bližnjem vzhodu, in sicer v Libanonu s
kombinirano enoto velikosti oddelka in pripadniki v poveljstvu operacije UNIFIL, v operaciji
UNTSO na mejnem območju med Izraelom in Sirijo pa z vojaškima opazovalcema.
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Tabela 2: Pregled sodelovanja pripadnikov SV v operacijah kriznega odzivanja (število
sodelujočih v eni izmeni)
Ime

Mednarodne Območje

Vodenje

operacije

sile

operacije

Leto 2005

Leto 2006

OZN

2

2

2

Kosovo

Nato

32

89

143

Sarajevo

Nato

2

3

1

Afganistan

Nato

27

58

54

ZDA

2

2

2

182

86

71

Bližnji

UNTSO

vzhod
Kfor

Joint

Leto 2004

operacije

Natovo

Enterprise poveljstvo v
Sarajevu
Isaf

Isaf
Poveljstvo
CENTCOM

Althea

Eufor

NTM-I

BiH

EU

Irak

Nato

/

/

4

Pakistan

Nato

/

2

/

Libanon

OZN

/

/

12

Kongo

EU

/

/

2

Nato

/

31

33

247

273

324

Natova
podpora
Pakistanu
UNIFIL
MONUC

Eufor DR
Kongo

NRF
Skupaj
2.3.2 Operacije EU

S stabilizacijo varnostnih razmer, predvsem v Bosni in Hercegovini, smo začeli zmanjševati
navzočnost SV v operaciji Althea, ki je pod vodstvom EU potekala na tem območju. Z
manjšim prispevkom smo sodelovali v operaciji MONUC, ki jo je v Kongu vodila EU. Leta
2006 smo začeli pripravljati enoto, ki bo v drugi polovici leta 2007 v pripravljenosti za
delovanje v sestavi EU BG.
2.3.3 Operacije Nata
Povečali smo delovanje na Kosovu in v Afganistanu. Sodelovali smo v operacijah, ki jih na
Kosovu vodi Nato, in sicer v sestavi sil Kfor, v katerih v primerjavi z zastopanostjo v drugih
operacijah sodelujemo z največ pripadniki SV. To sodelovanje se nadaljuje tudi leta 2007.
Nadaljevalo se je tudi naše delovanje v operaciji Isafa v Afganistanu. Leta 2006 smo začeli
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aktivno sodelovati z vojaškimi inštruktorji pri usposabljanju iraških varnostnih sil v okviru
operacije NTM-I.
2.4 Civilna obramba in krizno upravljanje
2.4.1 Preoblikovanje sistema civilne obrambe
Skladno z vladnim Programom uveljavljanja Doktrine civilne obrambe Republike Slovenije in
Usmeritvami za nadaljnje delo ministrstev in vladnih služb leta 2006 smo nadaljevali
uveljavljanje doktrine civilne obrambe in spremljanje izvedbe nalog navedenega programa.
Za Vlado RS smo pripravili Poročilo o uresničevanju Programa uveljavljanja Doktrine civilne
obrambe Republike Slovenije za obdobje od leta 2003 do leta 2006 ter Predlog sprememb in
dopolnitev Programa uveljavljanja Doktrine civilne obrambe Republike Slovenije.
Izvajali smo aktivnosti v okviru razvijanja rešitev na področju integracije Nata in mehanizmov
kriznega upravljanja ter kriznega načrtovanja EU in njihovo prilagoditev ter vključitev v
nacionalni sistem. Usklajevali smo pripravo in dopolnjevanje obrambnih načrtov na vseh
ravneh, vanje pa smo postopno vključevali posamezne elemente civilnega kriznega
načrtovanja, kar je pomenilo tudi oblikovanje sprememb in dopolnitev Uredbe o obrambnih
načrtih.
Vlada RS je potrdila Informacijo o zaščiti kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji, sprejet
pa je bil tudi Sklep vlade o imenovanju medresorske delovne skupine za usklajevanje priprav
vzpostavitve zaščite kritične infrastrukture v RS z nalogo proučitve sedanjih rešitev ter o
oblikovanju integriranih, racionalnih in učinkovitih rešitev, ki bodo usklajene tudi s politiko,
načeli in ukrepi, ki jih na tem področju uveljavljata Nato in EU.
Izvedli smo aktivnosti za postopno uveljavitev posameznih elementov Natovega sistema
odzivanja na krize (NATO Crisis Response System – NCRS) v RS, predvsem na področju
usklajevanj za določitev nosilcev in sodelujočih pri načrtovanju ter izvajanju enega izmed
elementov NCRS, in sicer ukrepov odzivanja na krize. Pripravili smo prevod zadnje izdaje
Priročnika Natovega sistema odzivanja na krize, sprejetega septembra na konferenci NCRS.
2.4.2 Razvoj kriznega upravljanja v Republiki Sloveniji
Aktivnosti smo usmerili v pripravo SOPR za obdobje 2007–2012 v delu, ki se nanaša na
krizno upravljanje in civilne zmogljivosti za podporo SV ter zavezniškim silam.
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Marca smo sodelovali na Natovi vaji kriznega upravljanja CMX 06, hkrati pa je bila izvedena
tudi nacionalna vaja kriznega upravljanja VKU-06.
Novembra smo sodelovali na študijski vaji Exercise Study 06. Namen vaje je bil povečati
sposobnost EU za pripravo izvedbe operacije hitrega odzivanja v okviru Evropske varnostne
in obrambne politike, ki vključuje civilne in vojaške elemente.
Novembra smo sodelovali na vaji Nata Able Staff 06, s poudarkom na postopkih posvetovanj
in sprejemanja odločitev o uporabi jedrskih virov zavezništva.
2.4.3 Civilno-vojaško sodelovanje
Zagotovili smo pogoje za zadovoljevanje materialnih in zdravstvenih potreb SV, enot za
zveze ter sil za zaščito in reševanje iz državne pristojnosti za čas mobilizacije, poleg tega pa
smo pripravili predloge za oblikovanje sistema zagotavljanja materialne in zdravstvene
oskrbe strateške vojaške rezerve SV.
Dopolnili smo Katalog za načrtovanje podpore države gostiteljice (Host Nation Support
Catalogue – HNSC) v RS in ga junija posredovali Natu ter državam članicam. Zbirali smo
podatke za nacionalni katalog, ki pomeni podlago za oblikovanje informacijskega sistema za
načrtovanje in izvajanje podpore države gostiteljice na operativni in taktični ravni. Izdali smo
priročnik Podpore države gostiteljice in ga razdelili nosilcem v RS. V povezavi s pripravo
stalnega Memoranduma o dogovoru za načrtovanje podpore države gostiteljice med Vlado
RS in SHAPE smo dopolnili načrt Vlade RS za podporo države gostiteljice.
Skladno s programom za izvedbo usposabljanja Sodelovanje civilnih funkcionalnih
strokovnjakov CIMIC in drugih civilnih oseb v operacijah v podporo miru smo organizirali pet
tečajev ter vajo CIMIC 06. Izvedli smo priprave za udeležbo civilnih funkcionalnih
strokovnjakov na misiji Kforja 15 in izdali zbornik Civilne dimenzije operacij v podporo miru.
2.4.4 Razvoj geoprostorskega kartografskega sistema
Na področju kartografije smo skladno s potrebami SV in v sodelovanju z Geodetsko upravo
Republike Slovenije nadaljevali razvoj in vzdrževanje kartografskega sistema, povezljivega z
Natovimi standardi ter usklajenega z geoprostorsko politiko in direktivo Nata. Obnovili smo
14 listov vojaške topografske karte (VTK) v merilu 1 : 50.000 in ponatisnili manjkajoče liste
navedenih kart. Izdali smo Vojaško letalsko karto RS v merilu 1 : 250.000 in oblikovali
katalog objektov, ki so del tematske vsebine nekaterih vojaških kart (JOG 1501, letalske
karte).
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V okviru mednarodnega sodelovanja je bil najpomembnejši dogodek organizacija
geoprostorske konference JFC Neapelj na Bledu. Pomemben napredek smo dosegli pri
pripravi sporazumov na geopodročju z Republiko Češko in Republiko Madžarsko, ki sta v
sklepni usklajevalni fazi, ter z ZDA.
2.5 Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2.5.1 Normativni akti
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 28/06) smo dosegli temeljni cilj, saj smo na podlagi več kot
desetletnih izkušenj uskladili normativno ureditev z doseženim stanjem, odpravili slabosti,
zagotovili nadaljnji razvoj in tako napovedali spremembe tudi drugih zakonov, kot so Zakon o
gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu pred utopitvami. Izboljšave se
kažejo tudi z racionalnostjo, učinkovitostjo in odzivnostjo na vse vrste nesreč, ne glede na
njihove posledice. Tako smo normativno uredili status pripadnikov CZ, ki ga dobijo tudi javni
uslužbenci ZIR med usposabljanjem in opravljanjem nalog ter pripadniki enot, ki pomagajo v
drugih državah. Uvedli smo pogodbe o službi v CZ in tako dosegli izenačitev s spremembami
na obrambnem področju. Dopolnili smo priprave načrtov zaščite in reševanja ter načrtovanje
Natovih ukrepov za odzivanje na krize. Posodobili smo sistem obveščanja in alarmiranja, ki
obsega uporabo podatkovnih baz in javnih evidenc, financiranih z javnimi sredstvi, ter
funkcije civilne obrambe. Postopno smo prenesli sistem javnega alarmiranja v pristojnost
države. Uredili smo tudi pooblastila vodij intervencij in pomoč v drugih državah.
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 105/06) smo uskladili normativne rešitve z doseženim stanjem na tem področju,
jih povezali z novo sistemsko ureditvijo prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter
dopolnili splošne ukrepe varstva pred požarom s spoznanji stroke, hkrati pa poenostavili
postopke uveljavljanja teh ukrepov. Požarno varovanje industrijskih in poslovnih objektov, ki
so požarno bolj ogroženi, lahko opravljajo skladno z Zakonom o gasilstvu tudi gasilske enote.
Sprejet je bil Načrt aktiviranja državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za iskanje in reševanje zrakoplovov ter helikopterjev,
nujno medicinsko pomoč ob nesrečah v cestnem prometu in za prevoz obolelih do
zdravstvene službe oziroma med bolnišnicami.
Leta 2006 je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) po postopku EU pripravila in izdala
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in
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zaklonilnike (Uradni list RS, št. 66/06), ki se nanaša na sestavo filtra za kolektivno zaščito in
obnovo filtrov. Minister za obrambo je pooblastil Kemijski inštitut iz Ljubljane za certificiranje
filtrov za kolektivno zaščito. Tako se je končalo petletno obdobje priprav, študij in analiz
možnosti prenove filtrov. V 13 regijah so bili aprila opravljeni posveti o zakloniščni
problematiki, na njih pa so bile občine seznanjene z novostmi na tem področju ter z rednim
vzdrževanjem zaklonišč (glej tabelo 3 v prilogi).
2.5.2 Izboljšave na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri projektu Helikopterske nujne medicinske pomoči smo sodelovali na področju
zagotavljanja komunikacij in prenosa podatkov med helikopterjem in centri za obveščanje.
Nadaljevali smo razvoj in nadgradnjo aplikacij v regijskih centrih za obveščanje (aplikacija
SPIN in GIS_Ujme), uvajanje aplikacij za informatizacijo procesov popisa škod AJDA in
MOST. Dodatno smo nadgradili spletni portal www.sos112.si in dodali še poskusni wap
portal wap.sos112.si. Prek novega spletnega portala so dostopne tudi spletne aplikacije
SPIN, GIS Ujme in Nevarne snovi, interno pa tudi aplikacija Državni načrti zaščite in
reševanja.
Dokupili in vgradili smo infrastrukturno opremo za priprave na predsedovanje Svetu
Evropske unije. Zamenjali smo interni poštni in datotečni strežnik, namestili opremo za varen
oddaljeni dostop do omrežja zaščite in reševanja ter opremo za varen brezžični dostop do
internetnega omrežja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Vsem vodjem
izpostav URSZR smo omogočili tudi varen oddaljeni dostop do hitrega komunikacijskega
omrežja (HCOM) prek VPN-povezav v internetnem omrežju. Na vseh računalnikih v URSZR
smo zagotovili povezavo s HCOM in internetnim omrežjem. Vsem upravičencem smo
omogočili dostop do portala EU in vseh drugih storitev HCOM, povezanih s pripravami na
predsedovanje EU.
Nadaljevali smo opremljanje posameznih služb nujne medicinske pomoči in gasilcev z
radijskimi postajami sistema zvez zare plus. Zagotovili smo dodatno pokritost z radijskim
signalom za sistem zare plus in sistem osebnega klica ter vzpostavili centralni nadzor
sistemov neprekinjenega UPS in rezervnega napajanja DEA.
Zaradi premalo prostora, poplavne ogroženosti in odprave visokih najemnin smo preselili
izpostavo URSZR in regijski center za obveščanje v Krškem na lokacijo v Brežicah. Objekt
na novi lokaciji v Brežicah smo temeljito prenovili ter na novo uredili sodoben regijski center
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za obveščanje, ki smo ga opremili z novim, sodobnim sistemom za upravljanje radijskega
prometa, in zagotovili prostore za izpostavo IRSVNDN.
Na področju operativnega načrtovanja smo posodobili Načrt zaščite in reševanja ob letalski
nesreči. Pripravili smo 76 odstotkov prilog k državnim načrtom in dopolnili 46 odstotkov prilog
k državnim načrtom. Oblikovali smo 51 odstotkov načrtov dejavnosti ministrstev in vladnih
služb ter uskladili 70 odstotkov regijskih načrtov z državnimi načrti.
Poteka tudi raziskovalna naloga, s katero bodo vsi sprejeti načrti na nižjih ravneh načrtovanja
povezani in integrirani v informacijski sistem zaščite in reševanja, kar omogoča preprostejše
in kakovostnejše vzdrževanje načrtov ter zvišuje raven njihove uporabnosti.
Z Veterinarsko upravo RS smo sodelovali pri pripravi ukrepov ob pojavu ptičje gripe v RS in
pri zagotavljanju dodatnih intervencijskih enot, tako za pomoč veterinarski stroki kot tudi za
izvajanje dekontaminacije in dezinfekcije na izhodih z ogroženih območij s polmerom 3
kilometre. Z dodatnimi vladnimi sredstvi smo kupili zaščitno opremo in dezinfekcijska
sredstva za nevtralizacijo virusa ptičje gripe.
Raziskovalno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na področju
varstva pred požarom je bilo usmerjeno v raziskovanje vzrokov, pojavnih oblik in posledic
nesreč ter pridobivanje rezultatov proučevanj pravnih, ekonomskih, socialnih, psiholoških in
drugih vidikov nesreč, ki dajejo odgovore na vprašanja o možnih posledicah nesreč in
ukrepanju. Leta 2006 smo končali devet nalog, od teh šest nalog ciljnega raziskovalnega
programa (CRP) Znanje za varnost in mir, dve nalogi iz programa tehnološkega razvoja in
eno nalogo požarnega sklada.
V okviru CRP Znanje za varnost in mir smo končali naloge, ki so se nanašale na oblikovanje
postopkov za kemijsko izvidovanje enot za RKB-zaščito, na razvoj mobilnega okoljskega
sistema za spremljanje in modeliranje širjenja onesnaženja z RKB-onesnaževalci v ozračju,
na razvoj načrta pripravljenosti in ukrepov proti bioterorizmu, na določitev postopkov in
načinov molekularne detekcije posledic uporabe ter delovanja biološkega orožja in toksinov,
raziskave elektromagnetnega sevanja radijskih telekomunikacijskih sistemov in postopke
človeka pri ravnanju s temi napravami ter na oblikovanje modela geografskega
informacijskega sistema (GIS) požarne ogroženosti naravnega okolja.
Za izboljšanje požarne varnosti na Krasu smo tehnološko razvijali vozila in opremo za
gašenje požarov v naravi ter za spremljanje požarne ogroženosti z video nadzorom. Izvedli
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smo javni razpis za subvencioniranje projektov v okviru tehnološkega programa Tehnologija
za varnost in mir 2006–2012 (TP MIR).
Bazo nevarnih snovi smo dopolnjevali z novimi tehničnimi podatki in nevarnimi snovmi.
Pripravljene so bile dispozicije za 14 novih projektov in začel se je postopek za njihovo
izvajanje.
Končana je bila prva faza projekta CRP Biološki vplivi neionizirnih elektromagnetnih sevanj.
V okviru tega projekta so bili pripravljeni publikacije in letak z navodili za varno reševanje na
območjih s povečanim elektromagnetnim sevanjem in o varni uporabi radijskih postaj.
Na področju izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
smo nadaljevali aktivnosti skladno z Načrtom izvajanja nacionalnega programa varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Usmeritvami za izobraževanje in usposabljanje v
obrambnem sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter s
predpisanim Načrtom izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu. Na
podlagi novih ter posodobljenih in nadgrajenih programov smo izvajali usposabljanje
naslednjih ciljnih skupin: funkcionalno usposabljanje poveljnikov in članov štabov CZ na vseh
ravneh; izobraževanje gasilcev za poklicno gasilsko službo; najzahtevnejše programe
usposabljanja na državni ravni za gasilce in druge pripadnike reševalnih služb; usposabljanja
pripadnikov reševalnih enot in služb, ki sodelujejo pri reševanju ob nesrečah z nevarnimi
snovmi, pri reševanju na vodi in iz nje; usposabljanje enot za hitre intervencije in enot za
RKB-zaščito in tehnično reševanje; usposabljanje – obveščanje prebivalstva in mladine za
osebno in vzajemno zaščito.
Nadaljevali smo usposabljanje za varstvo pred nesrečami v okviru OZN (OCHA), Pakta
stabilnosti za JVE, EU in Nata.
V podcentru ICZR v Sežani smo nadaljevali vzpostavljanje pogojev za izvajanje programov
usposabljanj s področja zaščite in reševanja. V programe usposabljanj in drugih aktivnosti v
ICZR na Igu in v podcentru v Sežani je bilo vključenih več kot 17.000 udeležencev, kar je
4000 več kot leta 2005. Od tega jih je bilo skoraj 1000 v Sežani.
Za večje znanje za osebno in vzajemno zaščito smo nadaljevali izdajo brošur in zgibank ter
vzpostavljanje drugih načinov obveščanja (internet, radijske oddaje, lutkovne predstave) s
področja zaščite in reševanja ter sodelovali na prireditvah za mlade. Tako smo v sodelovanju
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s SV v okviru 7. študentske arene oktobra predstavili gasilstvo in gorsko reševalno službo kot
del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev smo organizirali tudi
na Otroškem bazarju, predvsem za otroke in njihove starše. Izdali smo še 20. številko revije
Ujma.
Nadaljevali smo postopek za uvedbo izbirnega predmeta varstvo pred nesrečami v zadnjem
triletju devetletne osnovne šole.
Za kakovostnejšo izvedbo usposabljanj z novimi programi in pedagoško-andragoškimi
pristopi smo začeli formalne postopke in vsebinske priprave za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije za poklica gasilec in gasilski inženir, ustanovitev gasilske šole in višje
strokovne šole za gasilstvo v sklopu ICZR Ig in za izvajanje učenja na daljavo.
Na področju varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) smo za izboljšanje
varnosti zgradili oziroma prenovili štiri skladišča za hrambo NUS. Pripravili smo tudi
aplikacijo SPIN za spremljanje in poročanje s področja varstva pred NUS, ki omogoča
sprotno sledljivost in tudi sprotna poročila ter analizo stanja na tem področju.
Na področju investicijskega vzdrževanja smo izvedli vzdrževalna dela v ICZR Ig. Poleg tega
smo uredili regijsko skladišče izpostave in garažni objekt v Postojni. Prenovili smo tudi
skladišče Grgar in skladiščni objekt v Tolminu.
Pripravili smo idejno zasnovo podcentra Sežana in sprejeli odločitev, da se naroči projektna
dokumentacija. Po izpostavah URSZR smo opravili tudi redna investicijsko-vzdrževalna dela.
Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom ter sklepa ministra za obrambo je bilo 47
gasilskim društvom razdeljenih skoraj 54 milijonov tolarjev ali 223.000 evrov za nakup
gasilske ter zaščitne in reševalne opreme. Izvedli smo javni razpis za razdelitev skoraj 340
milijonov tolarjev oziroma 1,4 milijona evrov za sofinanciranje gasilske reševalne opreme.
Sredstva smo razdelili 659 gasilskim enotam.
Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom so zavarovalnice leta 2006 v požarni sklad
vplačale nekaj več kot 1,29 milijarde tolarjev oziroma 5,39 milijona evrov. K zbranim
sredstvom je treba prišteti še 356 milijonov tolarjev oziroma 1,49 milijona evrov, prenesenih
iz proračuna za leto 2005. Tako so celotna sredstva požarnega sklada leta 2006 znašala
1,65 milijarde tolarjev oziroma 6,87 milijona evrov. Lokalnim skupnostim smo skladno z
Zakonom o varstvu pred požarom in s sklepi Vlade RS za izvajanje nalog požarnega varstva
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v občinah namenili 70 odstotkov pritoka ali 895,50 milijona tolarjev oziroma 3,74 milijona
evrov, za naloge širšega družbenega pomena pa 30 odstotkov pritoka ali 584,54 milijona
tolarjev oziroma 2,44 milijona evrov. Sredstva smo porabili skladno s Planom porabe
sredstev požarnega sklada leta 2006.
S sredstvi požarnega sklada smo izvedli večje projekte, in sicer smo kupili 900 pozivnikov za
gasilce, 240 radijskih postaj, 680 izolirnih dihalnih aparatov, gasilsko-reševalno opremo za
ICZR Ig in opremo za razvoj gasilstva na Krasu, pripravili smo tri razvojnoraziskovalne
naloge ter usposabljali operativne gasilce.
2.5.3 Mednarodno sodelovanje
V EU je bilo leto 2006 namenjeno vsebinski prenovi osrednjega instrumenta na področju CZ,
torej mehanizma Skupnosti za civilno zaščito, in oblikovanju finančnega okvira za njegovo
delovanje v naslednjem finančnem obdobju. Poleg tega so bile v finančni instrument
vključene tudi aktivnosti s področja preventive in pripravljenosti, ki lahko pomembno
prispevajo k zmanjševanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Republika Slovenija je v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ob
poplavah v Evropi prek mehanizma za CZ zagotovila Madžarski, Bolgariji in Romuniji pomoč
v reševalnih sredstvih, sodelovala na dveh praktičnih vajah ZIR EU Tacom v Bolgariji in EU
Danex na Danskem ter pri usposabljanjih za izvajanje intervencij v okviru mehanizma CZ.
Sodelovanje s sosednjimi državami Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo smo poglabljali z
dvostranskimi srečanji, usposabljanji in drugimi oblikami sodelovanja. Z italijansko deželo
Furlanijo - Julijsko krajino smo podpisali protokol o čezmejnem sodelovanju in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah, pripravljajo pa se tehnične priloge za izvajanje sporazuma.
Italijanska CZ je Sloveniji avgusta pomagala ob velikem požaru na Krasu. Intenzivno
sodelovanje je potekalo tudi z Estonijo, Francijo, Švedsko in Združenimi državami Amerike,
predvsem na področju izobraževanja in usposabljanja. Državam Jugovzhodne Evrope smo z
izmenjavo znanja in izkušenj pomagali pri razvoju njihovih sistemov varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
V Natu smo sodelovali v Višjem odboru za civilno krizno načrtovanje in v Odboru za civilno
zaščito, v okviru katerih so bile pripravljene ministrske smernice za civilno krizno načrtovanje
za obdobje 2007–2008 ter program vaj in usposabljanj za obdobje 2006–2010, oblikovano
pa je bilo tudi končno besedilo Memoranduma o omogočanju življenjsko pomembnega
civilnega čezmejnega prevoza za humanitarne namene. Sodelovali smo na usposabljanjih in
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dveh vajah zavezništva Zeleni oblak ter CMX 06. Prispevali smo tehnične posodobitve
podatkovne baze nacionalnih zmogljivosti na področju kemične, biološke, radiološke in
jedrske

zaščite

(KBRJ-inventorij),

priporočila

nezavezujočih

smernic

in

minimalnih

standardov za zaščito civilnega prebivalstva pred kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in
jedrskimi nevarnostmi pa smo začeli vključevati v programe izobraževanja in usposabljanja
za zaščito, reševanje in pomoč.
Dejavno smo sodelovali tudi z Uradom Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih
dejavnosti (UN OCHA). Izvedli smo mednarodni tečaj o civilno-vojaškem sodelovanju ob
reševalnih in humanitarnih akcijah ter mednarodno vajo INSARAG 2006, s katero smo
preizkusili sodelovanje nacionalnega sistema za zaščito in reševanje z mehanizmom
Združenih narodov za pomoč ob nesrečah. Sodelovali smo tudi v aktivnostih, povezanih z
izvajanjem Konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč.
Med regionalnimi pobudami smo največ pozornosti namenjali Jugovzhodni Evropi (JVE). V
okviru Pobude za pripravljenost in preventivo pred nesrečami Pakta stabilnosti za JVE –
projekta izobraževanja in usposabljanja smo izvedli več mednarodnih tečajev in seminarjev,
katerih namen je krepitev pripravljenosti držav v regiji na naravne in druge nesreče. V okviru
simulacijske mreže za JVE smo sodelovali na vaji SEESIM 2006, v okviru civilno-vojaškega
načrtovanja ukrepov za nesreče v JVE pa smo prenašali izkušnje in znanje v države v regiji.
Vključeni smo bili tudi v dejavnosti Višegrajske pobude, Srednjeevropske pobude,
Jadransko-jonske pobude, regionalne pobude Euroregio–West Nyugat Pannonia in delovne
skupnosti Alpe-Jadran.
Ob potresu v Indoneziji smo ponudili mednarodno humanitarno pomoč, slovenski strokovnjak
pa je sodeloval tudi pri odpravljanju posledic onesnaženja morja v Libanonu.
2.6 Inšpekcije na obrambnem področju
Leta 2006 je Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo (IRSO) opravil 116 inšpekcijskih
pregledov, in sicer 48 na področju vojaške obrambe ter 68 na področju civilne obrambe,
upravnih in strokovnih zadev obrambe. Povečalo se je število inšpekcij, predvsem pa
inšpekcijskih dni, katerih indeks rasti je skoraj deset odstotkov.
V tabeli 4 je prikazano, da številčnemu povečanju inšpekcijskih dni sorazmerno sledi tudi
statistično povečanje števila danih nalog na inšpekcijo. Navedeno dejstvo potrjuje
učinkovitost izvedenih inšpekcij. Prav tako večje število danih nalog pomeni, da so v sistemu
nujne korekcije, kar je prispevek IRSO k izboljšanju stanja oziroma dela.
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Tabela 4: Primerjava rezultatov inšpekcij na obrambnem področju v letih od 2004 do 2006
Leto

2004

2005

2006

Število opravljenih inšpekcij

113

112

116

Število skupinskih inšpekcij

36

42

35

Število inšpekcijskih dni

523

519

568

Število danih nalog

622

579

794

Število nalog na inšpekcijo

5,5

5,1

6,8

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo je dejavno sodeloval pri delu Odbora za interni
nadzor MO, pri čemer je redno poročal o svojem delu in pripravljal posebna poročila o
sistemskih težavah, ugotovljenih pri opravljanju inšpekcij. Skladno s predpisi je IRSO tudi
redno vsak mesec poročal ministru za obrambo, posebej pa tudi načelniku GŠ SV.
Pri nadzoru nad izvajanjem predpisov s področja tajnih podatkov je bilo glede na pretekla
leta ugotovljeno izboljšanje spoštovanja predpisov. Pripraviti je treba usmeritve za
oblikovanje varnostnih načrtov. Ugotovljeno je bilo, da imajo subjekti, pri katerih je bila
opravljena inšpekcija, težave tudi pri zagotavljanju visokih meril glede konstrukcijskih zahtev
in varnostno-tehnične opreme na varnostnih območjih. Izključno na področju tajnih podatkov
so bile leta 2006 prvič opravljene inšpekcije pri štirih dobaviteljih, ki jim MO posreduje tajne
podatke zaradi izvršitve naročil zaupne narave.
Poleg nalog inšpekcijskega nadzora so inšpektorji IRSO opravljali tudi naloge prekrškovnega
organa, kot jih predpisuje Zakon o prekrških. Inšpektorji so podali obdolžilne predloge
sodišču za 27 storjenih prekrškov in 13 opozoril.
2.7 Inšpekcije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN)
je leta 2006 opravil 2908 inšpekcijskih nadzorov, kar je za 24,58 odstotka manj kot prejšnje
leto. Največ inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih v gospodarskih družbah, zavodih in
drugih organizacijah. Inšpektorji so izdali 1403 ureditvenih odločb, kar je 47 manj kot lani.
Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov je bilo manjše zaradi kadrovskih težav (glej tabelo
5).
Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in občinah, v
katerih so tako imenovani zavezanci Seveso, pirotehničnih prodajalnah, objektih, namenjenih
vzgoji in izobraževanju, mizarskih delavnicah, objektih, namenjenih športu, gledališču, zabavi
in kinu, domovih za ostarele, na kopališčih, turističnih kmetijah, v počitniških in planinskih
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domovih, enotah in službah za zaščito in reševanje, ki jih organizirajo državni organi, v
prostovoljnih gasilskih društvih in izpostavah URSZR.
Na področju varstva pred utopitvami je bilo izdanih 14 mnenj k obratovalnim dovoljenjem
naravnih kopališč, opravljeni pa so bili tudi 103 inšpekcijski pregledi na kopališčih.
Poleg inšpekcijskega nadzora je IRSVNDN opravljal naloge tudi na področju upravnih zadev,
in sicer izdaje soglasij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem. Na področju
upravnih zadev so inšpektorji opravili 15.857 upravnih nalog, kar je za 1,86 odstotka manj kot
leta 2005. Največ je bilo izdanih soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
najmanj pa je bilo izdanih mnenj k predlogom prostorskih aktov. Sodelovali so tudi pri 2598
tehničnih pregledih.
Inšpektorji so sodelovali kot ocenjevalci vaj državnega pomena s področja zaščite in
reševanja Letalska nesreča 2006 in Klor 2006 ter na mednarodnih vajah EU Tacom 2006 v
Bolgariji in Danex 2006 na Danskem.
Tabela 5: Primerjava opravljenih nalog IRSVNDN v letih od 2004 do 2006
Leto 2004

Leto 2005

Leto 2006

Št. inšpekcijskih nadzorov

3650

3856

2908

Št. izdanih ureditvenih odločb

1434

1450

1403

15.863

16.172

15.871

–

281

571

Št. opravljenih upravnih nalog*
Št. izrečenih sankcij in opozoril na podlagi
Zakona o prekrških**

* Izdaja soglasij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem, mnenja k obratovalnim dovoljenjem naravnih
kopališč.
** IRSVNDN je postal prekrškovni organ 1. januarja 2005.

IRSVNDN je kot prekrškovni organ nadziral izvrševanje zakonov in uredb. Inšpektorji so
izdali 105 plačilnih nalogov, 32 odločb o prekrških, 383 opozoril o prekrških in 51 obvestil, da
ne gre za prekršek, kar pa pomeni bistveno več kot v preteklem letu.
2.8 Notranjerevizijska dejavnost
Cilj notranjega nadzora javnih financ je zagotoviti gospodarno finančno poslovodenje,
učinkovito notranjo kontrolo in njuno usklajeno delovanje na ministrstvu. Notranjerevizijska
služba izvaja notranje revidiranje, ki je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja
zagotovil in svetovanja, namenjena izboljševanju delovanja ministrstva.
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Naloga Notranjerevizijske službe je preverjanje obstoja in delovanja notranjih kontrol z
izvajanjem notranjih revizij.
Izvedene so bile tri redne in ena izredna revizija. Posebna pozornost je bila namenjena
preverjanju obstoja notranjih kontrol in preizkušanju njihovega delovanja na področju
vzdrževanja vojaških materialnih sredstev ter pri pravilnosti izvrševanja finančnega načrta na
področjih informatike, komunikacij in splošnih zadev.
Ugotovljeno je bilo, da so notranje kontrole po posameznih delih poslovanja sicer
vzpostavljene, da pa v posameznih primerih niso delovale, kot je bilo načrtovano, in niso
preprečevale ter odkrivale napak oziroma še ne dajejo primernega zagotovila, da bodo cilji
poslovanja doseženi v predvidenem obsegu.
Pri odkrivanju in ocenjevanju tveganj je bilo ugotovljeno, da odkrivanje, evidentiranje in
ocenjevanje tveganj še niso sistematični in stalni, vendar je opazen napredek. Registra
tveganj in ocene tveganosti na ravni ministrstva še ni, so pa bile ocene tveganosti narejene
na nekaterih področjih delovanja ministrstva, in sicer varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter splošnih zadev. Organizacijske enote še nimajo ustreznega sistema notranjih
kontrol za obvladovanje tveganj. Notranjerevizijska služba je svetovala tudi pri pripravi
registrov tveganj, in sicer na področjih informatike, izobraževanja in usposabljanja stalne
sestave SV, delovanja obrambnih zadev ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2.9 Obveščevalno-varnostna dejavnost
Nadaljevali smo zbiranje, dokumentiranje in analiziranje obveščevalnih informacij ter
podatkov, ki so pomembni za obrambne interese države. Za potrebe vodenja obrambne in
nacionalnovarnostne politike smo zbrane ugotovitve in ocene posredovali najvišjim
predstavnikom države. Dodatno smo okrepili našo navzočnost in dejavnost v okviru
obveščevalnih ter varnostnih struktur Nata in EU. Nadaljevali smo izmenjavo obveščevalnih
informacij s tujimi vojaškimi obveščevalnimi in varnostnimi službami ter dobro sodelovanje s
Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo, Ministrstvom za notranje zadeve in s Policijo.
Obveščevalno varnostna služba je predvsem ugotavljala in ocenjevala vojaške ter
varnostnopolitične razmere na območjih, na katerih v tujini delujejo pripadniki SV. Poseben
poudarek je bil namenjen ocenjevanju razmer na območju odgovornosti operacije Euforja
Althea v Bosni in Hercegovini in Kforja Joint Enterprise na Kosovu, kjer smo nadaljevali delo
v nacionalnih obveščevalnih celicah.
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Pripravili in posodobili smo ocene ogroženosti objektov MO in SV ter predlagali fizične,
tehnične in organizacijske ukrepe za izboljšanje varovanja objektov in okolišev posebnega
pomena za obrambo ter zagotavljanje varovanja tajnih podatkov. Posebna pozornost je bila
namenjena usposabljanju in pripravi postopkov ter zagotavljanju organizacijskih in tehničnih
pogojev za vzpostavitev varnostnih območij v objektih ministrstva in SV skladno z določili
predpisov o ravnanju s tajnimi podatki ter o varnostnih zahtevah Nata, s poudarkom na
vzpostavitvi varnih informacijskih in komunikacijskih povezav.
2.10 Področje raziskav in razvoja
Uspešno smo nadaljevali razvojnoraziskovalno dejavnost v strukturah Nata in intenzivno
sodelovali na področjih tehničnih odborov Organizacije za raziskave in tehnologijo (Research
Technology Organisation, RTO), in sicer Applied Vechile Technology (AVT), Human Factors
& Medicine (HFM), Information Systems Technology (IST), System Analysis & Studies
(SAS), System Concepts & Integration (SCI) in Sensors & Electronics Technology (SET).
Organizirali in izvedli smo niz predavanj za Applied Vechile Technology. V strukturah Nata
smo sofinancirali en projekt.
V okviru EDA smo še povečali svojo aktivnost. Intenzivno smo sodelovali pri
razvojnoraziskovalni dejavnosti EDA pri pripravi projektov tipa B, predvsem pa v programu
tipa A Joint Investment Programme Force Protection (JIP FP). Izvedli smo začetne priprave
za sodelovanje slovenskih ustanov znanja in gospodarskih družb v institucijah EU.
Na področju razvojnoraziskovalne dejavnosti v RS smo uspešno končali 56 raziskovalnih
projektov, v okviru CRP Znanje za varnost in mir 2004–2010 za leto 2004. Dva projekta
bomo končali prihodnje leto. S končanimi projekti smo na ministrstvu dosegli cilje na
področjih oblikovanja obrambnega sistema, ki bo sposoben zagotavljati nacionalno
obrambno, sodelovanja RS v kolektivni obrambi ter njenega aktivnega sodelovanja v
operacijah kriznega odzivanja, prilagoditve obrambnega in nacionalnovarnostnega sistema
sodobnim varnostnim izzivom ter krepitve integracije obrambnega sistema v slovensko
družbo.
Zaradi tehnološkega razvoja smo uskladili organizacijsko obliko sodelovanja med
ministrstvom in Tehnološko agencijo Slovenije (TIA). V sodelovanju s TIA smo pripravili javni
razpis za subvencioniranje projektov v okviru tehnološkega programa Tehnologija za varnost
in mir 2006–2012 za leto 2006. Skladno z merili smo se odločili za subvencioniranje 21
projektov. Namen razpisa je bil doseči naslednje cilje:
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–

razvoj

obrambnih

zmogljivosti

ter

zmogljivosti

zaščite

in

reševanja

za

zagotavljanje miru, stabilnosti in varnosti v državi ter mednarodni skupnosti;

–

razvoj inovativnih tehnologij za učinkovit nacionalni obrambno-varnostni sistem;

–

dvig ugleda RS v EU in Natu;

–

krepitev vloge slovenskih podjetij v obrambni industriji.

Končali smo izvajanje sedmih tehnoloških razvojnih projektov. Poleg tega smo prek javnih
naročil sprejeli financiranje 16 novih razvojnoraziskovalnih in tehnoloških projektov, kar je
več kot leta 2005.
Vsi projekti, ki jih financiramo, so usmerjeni v razvoj konkretnih rešitev, kar povečuje
učinkovitost in uspešnost zaposlenih na ministrstvu in daje vedno večji poudarek
razvojnoraziskovalni dejavnosti na MO.

3 UPRAVLJANJE VIROV NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO
3.1 Upravljanje človeških virov
Vlada RS je julija sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leta 2006, 2007
in 2008 z dopolnitvami ter tako tudi enoten kadrovski načrt MO za leto 2006, ki določa
omejevalno politiko pri upravljanju človeških virov. V notranjih organizacijskih enotah (NOE)
ministrstva in organih v sestavi je bilo predvideno zmanjševanje števila sistemiziranih
delovnih mest. Izjema je popolnjevanje Slovenske vojske z novimi poklicnimi pripadniki.
3.1.1 Kadrovski načrt ministrstva in organov v sestavi
S skupnim kadrovskim načrtom Vlade RS je bilo določeno, da ima lahko MO 31. decembra
2006 v notranjih organizacijskih enotah ministrstva, URSZR, IRSVNDN in IRSO 1525, v SV
pa 7550 zaposlenih.
V tabeli 6 je prikazano, da se je skupno število zaposlenih na ministrstvu leta 2006 zmanjšalo
za 34 ljudi. Število javnih uslužbencev v upravnem delu se je zmanjšalo za 39, število
zaposlenih v SV pa se je povečalo za pet poklicnih pripadnikov. Leta 2006 se število
zaposlenih v SV ni povečalo po odobrenem kadrovskem načrtu. Število zaposlenih v
notranjih organizacijskih enotah ministrstva, URSZR, IRSVNDN in IRSO se je zmanjšalo
skladno s skupnim kadrovskim načrtom.
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Tabela 6: Kadrovska gibanja na MO od leta 2003 do 2006
31. 12. 2003
NOE MO

31. 12. 2004

31. 12. 2005

31. 12. 2006

1163

1158

1132

1097

324

338

336

332

IRSVNDN

67

67

66

65

IRSO

20

18

19

20

Upravni del MO

1574

1581

1553

1514

SV

6376

6941

7316

7321

Skupaj

7950

8522

8869

8835

URSZR

3.1.2 Struktura zaposlenih na ministrstvu
V notranjih organizacijskih enotah MO, URSZR, IRSVNDN in IRSO je bilo 31. decembra
2006 1514 zaposlenih, od tega dva funkcionarja, 455 strokovno-tehničnih delavcev, 599
uradnikov ter 41 zaposlenih na delovnih mestih, za katere velja, da opravljajo vojaško službo
(glej tabelo 7).
Tabela 7: Zaposleni na MO 31. decembra 2006 glede na status
Funkcionarji STDM

URDM

VDM

Skupaj

NOE MO

2

455

599

41

1.097

URSZR

0

219

113

0

332

IRSVNDN

0

16

49

0

65

IRSO

0

2

7

11

20

Upravni del MO

2

692

768

52

1.514

SV

0

555

1*

6766

7321

Skupaj

2

1247

768

6818

8835

*Zaposleni, ki je bil začasno premeščen na delo v Slovensko vojsko.

V SV je bilo 31. decembra 2006 zaposlenih 7321 poklicnih pripadnikov, od tega 1316
častnikov, 1824 podčastnikov, 2935 vojakov, 239 višjih vojaških uslužbencev, 451 nižjih
vojaških uslužbencev, 555 civilnih oseb in en zaposlen, ki je bil začasno premeščen na delo
v SV. V primerjavi z letom 2005 se je število zaposlenih v SV povečalo za pet (glej tabelo 8).
V Slovenski vojski je bilo 31. decembra 2006 zaposlenih 17,98 odstotka častnikov, 24,91
odstotka podčastnikov, 40,09 odstotka vojakov, 3,26 odstotka višjih vojaških uslužbencev,
6,16 odstotka nižjih vojaških uslužbencev in 7,58 odstotka civilnih oseb.
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Tabela 8: Spreminjanje strukture zaposlenih v SV glede na status
31. 12. 2003

31. 12. 2004 31. 12. 2005

31. 12. 2006

Častniki

1519

1393

1329

1316

Podčastniki

2009

2037

1841

1824

Vojaki

1964

2604

2918

2935

5

85

209

239

0

89

405

451

Civilne osebe

748

728

606

555

Drugi*

131

5

8

1

Skupaj

6376

6941

7316

7321

Višji vojaški
uslužbenci
Nižji vojaški
uslužbenci

* Zaposleni, ki so bili začasno premeščeni na delo v Slovensko vojsko.

Na ministrstvu je bilo 31. decembra 2006 zaposlenih 7032 moških in 1803 žensk. V
primerjavi z letom 2005 se je število zaposlenih moških zmanjšalo za 21, število zaposlenih
žensk pa za 13.
Tabela 9: Zaposleni na MO 31. decembra 2006 po stopnjah izobrazbe
Brez
izobr.

MOŠ

NOE MO
URSZR

2

IRSVNDN
SV

17

IRSO
Skupaj

19

OŠ

PU

NP

SP

SŠ

VŠ

VS

UN

MS

DR

Skupaj

3

20

3

2

47

288

110

163

395

57

9

1097

0

6

2

1

19

152

49

28

63

6

4

332

0

2

0

0

0

9

8

12

32

2

0

65

6

118

15

30

1710

3735

270

653

668

90

9

7321

0

0

0

0

0

4

0

0

11

4

1

20

9

146

20

33

1776

4188

437

856

1169

159

23

8835

Pri zaposlenih na ministrstvu 31. decembra 2006 prevladuje srednješolska izobrazba, ki jo
ima 47,4 odstotka zaposlenih, sledijo srednja poklicna izobrazba z 20,1 odstotka,
univerzitetna izobrazba s 13,23 odstotka in visoka strokovna z 9,69 odstotka (glej tabelo 9).
Leta 2006 je šolanje za pridobitev strokovne izobrazbe končalo 321 zaposlenih, od tega 266
v SV, 43 v notranjih organizacijskih enotah ministrstva, 11 v URSZR in eden v IRSVNDN. Po
stopnjah šolske izobrazbe sta dva zaposlena končala doktorat, 23 magisterij, sedem visoko
strokovno šolanje z magisterijem, trije specializacijo, 10 visoko strokovno šolanje s
specializacijo, 38 univerzitetno, 76 visoko strokovno, 52 višjo strokovno, 23 srednjo poklicno,
86 srednjo in eden nižjo poklicno šolo.
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Na ministrstvu je bilo 31. decembra 2006 zaposlenih 210 invalidov, od tega 158 v SV, 38 v
notranjih organizacijskih enotah ministrstva, 13 v URSZR in eden v IRSVNDN. Izmed vseh
invalidov jih je 180 tretje kategorije, od tega 148 v SV, in 30 invalidov druge kategorije, od
tega 10 v SV. 50 zaposlenih s statusom invalida ne opravlja dela in prejema plačo oziroma
nadomestilo plače za čas čakanja na drugo ustrezno delo doma.
Kot vzrok invalidnosti je najpogosteje navedena bolezen, in sicer v 159 primerih. Zaradi
poškodbe pri delu je 20 invalidov, zaradi poškodbe zunaj dela pa ima status invalida 19 ljudi.
Invalidnost imata kot posledico poškodbe z vojnim materialom iz osamosvojitvene vojne za
Slovenijo opredeljena le dva človeka. Poklicna bolezen je kot vzrok za invalidnost navedena
le pri enem človeku. Kot vzrok invalidnosti najdemo tudi kombinacijo bolezni ter poškodbe pri
delu in zunaj njega pri devetih zaposlenih, v enem primeru tudi kombinacijo poškodbe pri
delu in zunaj njega. Na območnih enotah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
poteka 17 postopkov za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
3.1.3 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na ministrstvu
Namen izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je zvišanje izobrazbene ravni
zaposlenih ter zmanjšanje neskladja med dejansko in zahtevano izobrazbo zaposlenih na
ministrstvu.
Za pripadnike SV je bil objavljen interni natečaj za izredni študij in interni natečaj za
podiplomski specialistični študij na Fakulteti za socialno delo ter podiplomski študij na
Fakulteti za družbene vede in na Fakulteti za logistiko, na kateri je mogoča integracija
višjega štabnega usposabljanja in podiplomskega študija. Za upravni del MO smo izvedli
interni natečaj za podiplomski študij, z možnostjo študijskega dopusta. Sklenjenih je bilo 94
pogodb o izobraževanju, od tega 83 za SV. Izmed vseh pogodb o izobraževanju je bilo
sedem pogodb sklenjenih za pridobitev srednješolske strokovne izobrazbe, 30 za pridobitev
višješolske strokovne izobrazbe, 10 za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, dve za
pridobitev univerzitetne strokovne izobrazbe ter 45 pogodb za podiplomski študij.
Glede na dolgoročne cilje ministrstva na področju jezikovnega usposabljanja zaposleni z
intenzivnim jezikovnim usposabljanjem izboljšujejo raven splošnega znanja tujih jezikov in
tudi strokovnega, zlasti vojaške terminologije. Na jezikovno usposabljanje smo v okviru Šole
za tuje jezike napotili 300 zaposlenih, od tega 223 na angleški, 26 na nemški in 51 na
francoski jezik.
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Za opravljanje del in nalog ob predsedovanju Svetu EU smo za delavce MO in pripadnike SV
organizirali tudi tečaj francoskega jezika v izvedbi izbrane jezikovne šole. Na osnovno raven
francoskega jezika smo napotili 19 zaposlenih, na višjo raven francoskega jezika štiri
delavce, na individualni tečaj francoskega jezika pa dva delavca ministrstva. Usposabljanja
zaposlenih za predsedovanje so potekala na Upravni akademiji. Poleg tega je kadru
omogočeno stažiranje na Stalni misiji RS pri EU.
Funkcionalnih usposabljanj se je udeležilo 634 zaposlenih. V primerjavi s prejšnjimi leti je na
navedenem področju opazno povečanje števila udeležencev. Vzroki za to so v večjih
možnostih in novih pristopih pridobivanja znanja ter zavedanju o nujnosti nenehnega
usposabljanja in izpopolnjevanja. Pripravili smo 11 delavnic za izboljšanje funkcionalne
pismenosti zaposlenih.
Osnovno vojaškostrokovno usposabljanje je uspešno končalo 95 pripadnikov SV, od tega 62
program Šole za podčastnike in 33 program Šole za častnike. Program Šole za podčastnike
je v drugi polovici leta začelo obiskovati 129 pripadnikov, program Šole za častnike pa 24
pripadnikov. Oba programa bosta končana leta 2007.
Na različne oblike dopolnilnega vojaškostrokovnega usposabljanja je bilo napotenih 62
častnikov, 113 podčastnikov in 18 vojakov. 24 častnikov je uspešno končalo štabno šolanje
častnikov in častnic, 38 višje štabno šolanje častnikov in častnic, 73 podčastnikov štabni
tečaj za podčastnike, 40 tečaj za vodne podčastnike in tečaj za desetnike 18 vojakov.
Poleg navedenih vsebin usposabljanja so bili zaposleni iz upravnega dela ministrstva in SV
zaradi pridobivanja ustreznega specialističnega in strokovnega znanja napoteni tudi na
različne programe v tujino, in sicer na IMET, MTAP, NDC, NDU, Marshall Center ter Nato
School.
3.2 Upravljanje finančnih virov
3.2.1 Finančni načrt ministrstva – obrambni proračun
Za uresničevanje nalog smo leta 2006 porabili 107 milijard tolarjev oziroma 446,7 milijona
evrov, kar pomeni 96 odstotkov veljavnega oziroma 99 odstotkov sprejetega finančnega
načrta.
Razlika med veljavnim finančnim načrtom 31. decembra 2006 in sprejetim finančnim načrtom
decembra 2005 v skupni višini 3,4 milijarde tolarjev je nastala zaradi povečanja namenskih
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sredstev za 4,5 milijarde tolarjev in za 1,1 milijarde tolarjev zmanjšanja pravic porabe zaradi
prerazporeditve drugim uporabnikom skladno s sklepi Vlade RS. Prerazporeditve med
neposrednimi proračunskimi uporabniki v okviru ministrstva so vplivale le na pravice porabe
posameznih uporabnikov.
Finančni načrt MO sestavljajo integralna in namenska sredstva. Integralna sredstva, ki jih
dobimo iz državnega proračuna, predstavljajo 97,2 odstotka realiziranega finančnega načrta.
Namenska sredstva pridobimo s prodajo in dajanjem v najem sredstev, ki jih upravljamo in
za katera ocenimo, da jih stalno ali začasno ne potrebujemo, z lastno dejavnostjo in
oblikovanjem požarnega sklada. Namenska sredstva predstavljajo 2,8 odstotka realiziranega
finančnega načrta. Neporabljena namenska sredstva se lahko prenesejo v naslednje leto
(izjeme so opredeljene v proračunskih pravilih), kar povzroči povečanje veljavnega
finančnega načrta v primerjavi s sprejetim. Iz leta 2005 smo prenesli 3,2 milijarde tolarjev, za
1,3 milijarde tolarjev pa so bili dejanski prilivi višji od načrtovanih, kar pomeni povečanje za
skupaj 4,5 milijarde tolarjev veljavnega finančnega načrta iz namenskih sredstev (glej tabelo
10).
Tabela 10: Proračunski viri za leto 2006
v 000 SIT
Sprejeti
finančni načrt
108.082.880

Veljavni
finančni načrt
111.455.279

Povečanje –
Zmanjšanje –
namenska
sklepi vlade
sredstva
107.036.163
4.460.081
–1.087.683

Realizacija

Zaradi sklepov Vlade RS se je veljavni finančni načrt pri integralnih sredstvih zmanjšal za 1,1
milijarde tolarjev. Sredstva smo prerazporedili drugim proračunskim uporabnikom za
sofinanciranje za državo pomembnih projektov, in sicer obnovo veleposlaništva v
Budimpešti, za nakup policijskih vozil, opremo Regijskega centra za obveščanje v Brežicah,
za dograditev informacijske strukture v Bruslju, za prispevek RS Mednarodni fundaciji za
razminiranje in pomoč žrtvam min, prevoz pomoči v Afganistan itn.
V primerjavi z letom 2005 je realizirani finančni načrt za leto 2006 višji za 14,4 milijarde
tolarjev, indeks rasti celotne finančne realizacije je 115,6. V strukturi porabe po ekonomskih
namenih se je pri integralnih sredstvih povečal delež naložb v razvoj in raziskave (indeks
433), zmanjšal pa se je delež plač. V strukturi namenskih sredstev so se povečala porabljena
sredstva iz upravljanja državnega premoženja (indeks 274). Primerjava realizacije
finančnega načrta med letoma 2005 in 2006 je predstavljena v tabeli 11.
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Tabela 11: Primerjava realizacije finančnega načrta za leti 2005 in 2006
v 000 SIT
Vrsta sredstev
Integralna
Namenska
Skupaj

Realizacija
Struktura Realizacija
Struktura
Indeks
2005
2005
2006
2006
2006/2005
90.760.355
98
103.993.255
97
115
1.861.178
2
3.042.908
3
163
92.621.533
100
107.036.163
100
116

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2006 je realizacija manjša za milijardo
tolarjev, indeks rasti je 99. Nižja realizacija pri integralnih sredstvih za 1,7 milijarde tolarjev je
posledica sofinanciranja prednostnih vladnih projektov v višini 1,1 milijarde tolarjev in
neporabljenih 610 milijonov tolarjev. Pri namenskih sredstvih je bila realizacija višja od
načrtovane predvsem pri porabi sredstev za upravljanje državnega premoženja. Primerjava
načrtovane in dejanske porabe je prikazana v tabeli 12.
Tabela 12: Primerjava načrtovane in dejanske porabe leta 2006
v 000 SIT
Vrsta
sredstev
Integralna
Namenska
Skupaj

Sprejeti
finančni
načrt 2006
105.690.818
2.392.062
108.082.880

Struktura
sprejetega
finančnega
načrta 2006
98
2
100

Realizacija
finančnega
načrta 2006

Indeks
realizacije/
sprejeti
finančni
načrt
97
98
3
127
100
99

Struktura
realizacije
2006

103.993.255
3.042.908
107.036.163

Za financiranje obrambnega sistema smo leta 2006 namenili 94,5 odstotka, za sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa 5,5 odstotka vseh sredstev. Med
posameznimi neposrednimi proračunskimi uporabniki ima največji delež SV, ki s porabljenimi
82 milijardami tolarjev dosega 76,5 odstotka realizacije ministrstva.
Pri pregledu strukture porabe leta 2006 po ekonomskih namenih ugotovimo, da predstavljajo
plače polovico porabljenih sredstev ministrstva. V primerjavi z načrtovanimi so višje za 1,2
milijarde tolarjev. Tekoči odhodki pomenijo s porabljenimi 20 milijardami tolarjev 19 odstotkov
celotne porabe, investicijske nabave s porabljene 10,8 milijarde tolarjev pa 10 odstotkov
celotne porabe ministrstva. Če dodamo k investicijskim nabavam še 14,8 milijarde tolarjev
odplačil glavnic kreditov TRP, se delež skupnih investicijskih odhodkov poveča na 24
odstotkov realizacije. Za raziskave in razvoj smo porabili 4,7 milijarde tolarjev, kar predstavlja
4,4 odstotka celotne porabe, v primerjavi z načrtovanimi so nižji za 1,3 milijarde tolarjev.
Podrobnejša pregleda načrtovane in dejanske porabe po ekonomskih namenih ter
primerjava med njimi so predstavljeni v tabeli 13.
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Tabela 13: Primerjava realizacije s sprejetim finančnim načrtom po ekonomskih namenih
v 000 SIT

Plače

52.414.815

Struktura
sprejetega
finančnega
načrta
2006
48,5

Tekoči odhodki

21.250.748

Investicijski odhodki
Znanost in tehnološki
razvoj
TRP
(odplačilo
glavnice)
Skupaj
integralna
sredstva
Požarni sklad
Upravljanje državnega
premoženja
Lastna dejavnost
Skupaj
namenska
sredstva

Ekonomski nameni

Skupaj

53.634.492

50,1

Indeks
realizacije/
sprejeti
finančni
načrt
102,3

19,7

20.005.520

18,7

94,1

11.240.441

10,4

10.837.669

10,1

96,4

5.959.815

5,5

4.690.574

4,4

78,7

14.825.000

13,7

14.825.000

13,9

100

105.690.818

98

103.993.255

97

98

1.231.448

1,1

1.480.037

1,4

120,2

949.000

0,9

1.364.100

1,3

143,7

211.614

0,2

198.771

0,2

93,9

2.392.062

2

3.042.908

3

127

108.082.880

100

107.036.163

100

99

Sprejeti
finančni
načrt 2006

Realizacija
finančnega
načrta 2006

Struktura
realizacije
2006

Leta 2006 je bilo neporabljene 4,4 milijarde tolarjev, kot razlika med veljavnim finančnim
načrtom in realizacijo. Od tega se bo iz neporabljenih namenskih prihodkov preneslo 3,8
milijarde tolarjev v proračunsko leto 2007. Sredstva bodo namenjena gradnji in adaptaciji
objektov, ki zaradi svoje obsežnosti zahtevajo za realizacijo daljše obdobje. Preostalih 610
milijonov tolarjev ostaja kot prihranek v državnem proračunu.
V tabeli 14 sta prikazani nominalna in realna rast obrambnega proračuna v obdobju 2001–
2008. Indeksi rasti finančnih načrtov MO so razmeroma visoki, tako nominalno kot realno,
predvsem zaradi preoblikovanja in profesionalizacije SV ter njenega vključevanja v strukture
Nata.
Tabela 14: Nominalna in realna rast obrambnega proračuna v obdobju 2001–2006
v 000 SIT
Leto
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Obrambni
Nominalna rast Realna rast
Inflacija v %
proračun
62.140.993
/
/
/
65.887.768
106,03
98,63
7,5
75.036.675
113,89
107,85
5,6
85.484.791
113,92
109,97
3,6
92.621.533
108,35
105,71
2,5
107.036.163
115,56
113,19
2,1
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3.2.2 Obrambni izdatki
Obrambni izdatki RS so leta 2006 znašali 116.400 milijonov tolarjev oziroma 485,7 milijona
evrov, kar predstavlja 1,63 odstotka BDP (Pomladansko poročilo 2007 Urada za
makroekonomske analize in razvoj).

V primerjavi z načrtovanimi so doseženi obrambni izdatki nižji za 3,8 milijarde tolarjev, od
tega 1,3 milijarde tolarjev zaradi nižje proračunske porabe za obrambni sistem, 1,8 milijarde
tolarjev zaradi manjšega nakupa vojaške opreme po TRP in 0,7 milijarde tolarjev zaradi nižjih
vojaških pokojnin od načrtovanih.
V primerjavi z letom 2005 se je realizacija obrambnih izdatkov leta 2006 povečala za 17,3
milijarde tolarjev, z nominalnim indeksom 117,5 oziroma realno rastjo 115. Pri primerjavi
odstotka obrambnih izdatkov v BDP ugotovimo, da je odstotek leta 2006 za 0,13 odstotne
točke višji, kot je bil leta 2005 (1,50 odstotka) oziroma da leta 2006 zaostajamo 0,15
odstotne točke za projekcijo obrambnih izdatkov po sklepu Vlade RS, št. 821-00/2001-3 z
dne 27. 6. 2002.
V grafu 1 je prikazano načrtovano in doseženo gibanje odstotka obrambnih izdatkov.
Doseženi obrambni izdatki kažejo znižanje odstotka leta 2005 kot posledico slabe realizacije
proračunskega dela in tudi nižjih nabav po zakonu TRP, kot je bilo načrtovano.
Graf 1: Odstotek obrambnih izdatkov RS v BDP v letih 2001–2006
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V grafu 2 so prikazani obrambni izdatki in finančni načrt MO – obrambni proračun v obdobju
2001–2006. V vseh letih so obrambni izdatki višji od obrambnega proračuna. To pomeni, da
so kategorije, ki sodijo v obrambne izdatke, pokojnine in nabave TRP, višje od sredstev, ki jih
namenimo za financiranje CZ, protipožarne varnosti in odplačila glavnic kreditov TRP.
Graf 2: Primerjava obrambnega proračuna in obrambnih izdatkov v letih 2001–2006
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3.3 Opremljanje in posodabljanje
3.3.1 Nakup glavne opreme
Opremljanje SV se od leta 1994 financira na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za
izvajanje temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS. Skupni znesek dovoljene porabe
po tem zakonu za leto 2006 je znašal približno 86,4 milijona evrov. Za ta sredstva je bilo leta
2006 sklenjenih 30 pogodb. V obdobju od leta 2001 do konca leta 2006 je bilo sklenjenih 221
pogodb, od teh se jih izvaja še 36.
Z Zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih od 2008 do
2015, ki je bil sprejet 26. oktobra 2006, se ureja izvajanje najpomembnejših TRP SV v letih
od 2008 do 2015, določenih z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in
opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 89/04) in s srednjeročnimi obrambnimi
programi za njeno izvedbo.
S sklenjenimi pogodbami zagotavljamo izvajanje projektov Logistika, Strelivo, Letališka
infrastruktura, ASOC in zračna obramba ter Bojevnik 21. stoletja.
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Leta 2006 smo opremljanje prednostno usmerili v zagotavljanje tistih zmogljivosti SV, ki
izhajajo iz prevzetih mednarodnih obveznosti oziroma ciljev sil Nata za RS, ki so bili podlaga
za pripravo srednjeročnega obrambnega programa.
Oprema, ki smo jo kupili v okviru projektov Logistika in Oskrba, je namenjena 10. MOTB, 20.
MOTB, 670. poveljniško-logističnemu bataljonu (670. POVLOGB) in LOGB. Te enote
predstavljajo jedro lahke bataljonske bojne skupine, ki jo bo Republika Slovenija skladno s
sprejetimi cilji sil vzpostavila do leta 2009 in jo potem skladno s SOPR 2007–2012 nadgradila
v srednjo bataljonsko bojno skupino. Oprema je namenjena zmogljivostim pri oskrbi z vodo,
gorivom in hrano, pri transportu ter vzdrževanju oborožitve in drugih materialno-tehničnih
sredstev.
Končali smo opremljanje 10. MOTB in 20. MOTB z lahkimi kolesnimi oklepnimi vozili valuk
(LKOV valuk 6 x 6). Bataljona sta tako pridobila ustrezno premičnost in zaščito. S sanitetnimi
različicami vozil smo zagotovili zmogljivosti za evakuacijo ranjenih in obolelih.
Opremljanje s pehotno oborožitvijo in osebno opremo vojaka smo usmerili zlasti v pripravo
10. MOTB za sodelovanje v silah Kfor. Pred odhodom v operacijo kriznega odzivanja je
enota pripadnikov SV dobila novo osebno opremo, oskrbljena pa je bila tudi s klimatiziranimi
šotori. V operativno uporabo SV smo uvedli in skladno s formacijo predali 10. MOTB ter 20.
MOTB nove puškomitraljeze (7,62 mm in minimi) ter nove ostrostrelne puške (7,62 mm, 338
LAPUA in 12,7 mm). Prva dobava novih avtomatskih pušk FN 2000, in sicer del z vgrajenim
bombometom, je potekala novembra in smo jih že začeli uvajati v SV.
Protioklepne zmogljivosti smo povečali z nakupom prvih dveh sistemov srednjega dosega
spike, vključno z raketami, in orožja za enkratno uporabo RGW 90, namenjenega napadom
na utrjene in oklepljene cilje. To orožje povečuje ognjeno moč motoriziranih bataljonov.
V sklopu letališke infrastrukture smo prenovili hangar za vzdrževanje na Brniku, s čimer so
se izboljšale delovne razmere in varnost pred požarom. Zamenjana je bila električna
napeljava, izboljšana osvetlitev in vgrajen sistem za gašenje.
Ustrezne zmogljivosti zračne obrambe (ZO) smo izboljšali s posodobitvijo radarjev kratkega
dosega za nadzor zračnega prostora RS na majhnih višinah. Kupili smo kontrolno-testno
opremo za tehnično vzdrževanje raket kratkega dosega, ki jih ima v oborožitvi SV.
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V okviru projekta Informacijski sistem poveljevanja in kontrole (IS PINK) smo uresničili dve
pogodbi, in sicer za nakup bojne programske opreme ter mobilne bojne strojne opreme s
težiščem opremljanja premičnih sil v visoki stopnji pripravljenosti. Z opremo smo dopolnili
bojna vozila LKOV valuk 6 x 6 in omogočili uporabo taktičnega informacijskega sistema
poveljevanja in kontrole v teh enotah.
Na ministrstvu smo 19. decembra 2006 podpisali pogodbo o nakupu pehotnih vozil 8 x 8.
Projekt Pehotno bojno vozilo – kolesnik 8 x 8 (SKOV 8 x 8) je osrednji razvojni projekt MO, s
katerim se uresničujejo cilji iz Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in
opremljanja SV in SOPR 2007–2012. Projekt omogoča doseganje temeljnih zmogljivosti SV
v okviru nacionalne in kolektivne obrambe, in sicer dveh bataljonskih bojnih skupin. Nakup
SKOV 8 x 8 pomeni večjo možnost vključevanja SV v operacije kriznega odzivanja. S temi
zmogljivostmi in z novo vojaško tehnologijo bo SV učinkoviteje delovala tudi v nacionalni
obrambi.
3.3.2 Projekt ISLOG
Leta 2006 smo v okviru naloge optimizacije poslovanja ministrstva oblikovali model poslovnih
procesov in opredelili povezave celovite rešitve (sistema SAP) z drugimi informacijskimi
rešitvami, ki se uporabljajo na ministrstvu. V zadnjem četrtletju smo začeli prilagajati sistem
SAP procesom ministrstva. Skladno z metodologijo uvajanja smo pripravili načrt poslovanja
in vzpostavili računalniško infrastrukturo za delo projektnih skupin ter nadaljnji razvoj in
uvajanje celovite rešitve. Od dobaviteljev smo prevzeli produkcijsko strežniško opremo ter
sistem diskovnih zmogljivosti in ju namestili.
3.3.3 Posodobitev računalniške opreme
Nadaljevali smo prenovo namizne računalniške opreme in v okviru razpoložljivih sredstev
obnovili šest odstotkov zastarele uporabniške informacijske opreme. Tako smo ohranili
stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti delovanja komunikacijsko-informacijskega sistema kot
podporo opravljanju temeljnih nalog ministrstva.
3.3.4 Projekt MFERAC
Pri projektu MFERAC smo večino dejavnosti usmerili v programske rešitve okolja SAP v
povezavi s programskimi izdelki zbirke MFERAC. Poleg rednega vzdrževanja smo uvedli
nekaj novih funkcij in uspešno izvedli dodatne povezave znotraj modulov MFERAC ter z
nekaterimi drugimi bazami podatkov. Začeli smo se povezovati pri vodenju osnovnih
sredstev kot bonitet zaposlenih in uporabljati sistem cobiss za evidenco knjig.
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3.3.5 Informacijska podpora materialnega skladiščnega poslovanja
Na področju logističnega informacijskega sistema smo poleg rednega zagotavljanja
delovanja programskih rešitev in izvajanja analiz, obdelav podatkov ter podpore
uporabnikom nadaljevali nadgradnjo. Razvili smo programsko različico mobilne informacijske
rešitve za vodenje materialnega skladiščnega poslovanja in nadgradili modul za letni popis z
analitično funkcionalnostjo.
3.4 Infrastruktura
Pripravili smo Načrt investicijskih in vzdrževalnih projektov za obdobje 2007–2010 ter Načrt
prodaje in oddaje nepremičnin za obdobje 2007–2010. Z Ministrstvom za javno upravo smo
testirali aplikacije za informacijsko podporo pri upravljanju stanovanj. Sodelujemo pri pripravi
centralne evidence nepremičnin v državni lasti.
3.4.1 Objekti
Končali smo vsa dela na objektih za sisteme nadzora zračnega prostora na Slivniškem
Pohorju.
Skladno z načrtom razvoja infrastrukture na letališču Cerklje ob Krki smo pripravili in
verificirali koncept ureditve letališča in idejne projekte za 16 projektov zavezništva. Sprejeli
smo Program priprave državnega lokacijskega načrta za letališče Cerklje (Uradni list RS, št.
138/06) ter sklenili pogodbi za pripravo podlag državnega lokacijskega načrta in investicijske
dokumentacije. Končujemo topografsko študijo in posodobitev navigacijske študije za
letališče. Izvedli smo projektiranje in inženiring letalskega hangarja ter nastanitvenega
objekta. S sprejetjem Uredbe o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije
Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja (Uradni list
RS, št. 79/06) so bili vzpostavljene razmere za koriščenje NSIP.
Nadaljevali smo prenovo Kadetnice v Mariboru, ki bo namenjena vojaškemu izobraževanju in
usposabljanju. Z obnovitvijo objekta iz 19. stoletja bomo prispevali k ohranitvi kulturne
dediščine.
Pri urejanju vadišča Mlake pri Vipavi smo končali pripravljalno fazo in začeli izvedbo za
ureditev sodobnega strelišča za pehotno orožje. Začeli smo investicijska projekta za strelišči
Škrilj in Apače.
Glavne naložbe pri prilagajanju objektov za potrebe poklicne vojske so bile namenjene
zagotovitvi tehnično-varnostnih pogojev, rekonstrukcijam in posodobitvam za vodenje in
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poveljevanje, vgraditvi ožičenj za potrebe informatike ter obnovi kuhinj na štirih lokacijah po
zahtevah HACCP. Končali smo gradnji športne dvorane v Vojašnici Franca Rozmana
Staneta v Ljubljani in Kinološkega centra v Primožih pri Kočevski Reki.
V vojašnicah Ivana Cankarja na Vrhniki, v Kranju, Bršljin v Novem mestu in Franca Rozmana
Staneta v Ljubljani smo prenovili sanitarne sklope. Pripravili smo podlage za državni
lokacijski načrt za kompleks Debeli Rtič.
Pripadnikom SV smo dodelili 56 službenih stanovanj. Sklenili smo 154 najemnih pogodb
oziroma aneksov k najemnim pogodbam za najem službenega stanovanja. Obnovili smo 42
službenih stanovanj za pripadnike stalne sestave SV, 88 stanovanj pa prenavljamo. Obnova
stanovanj je financirana iz sredstev, pridobljenih z najemninami.
S prevzemom pobiranja najemnin za službena stanovanja od pogodbenega izvajalca smo
izboljšali učinkovitost in gospodarnost upravljanja stanovanjskega fonda. MO zaračunava
najemnine najemnikom stanovanj, spremlja in ustrezno evidentira prilive iz najemnin,
zagotavlja izterjavo neporavnanih obveznosti s posredovanjem opominov ter pripravljanjem
dokumentacije za uvedbo sodnih postopkov izterjave ter vodi evidenco podatkov o
stanovanjih in najemnikih. V preteklih letih so najemnine v imenu in za MO zaračunavali
zunanji izvajalci skladno s pogodbami.
Skladno s sklepom Vlade RS o merilih in načinih reševanja primerov nezakonitih vselitev v
vojaška stanovanja smo do zdaj rešili 532 zadev. Končali smo 42 denacionalizacijskih
postopkov. Na podlagi Odloka o prodaji finančnega in stvarnega premoženja smo na štirih
javnih dražbah in dveh javnih ponudbah prodali za 5,01 milijona evrov oziroma 1,2 milijarde
tolarjev. Ta sredstva smo namenili za investicije MO.
3.4.2 Nadgradnja komunikacijske infrastrukture
Leta 2006 smo nadaljevali nadgradnjo komunikacijsko-informacijske podpore MO. Nadgradili
smo najbolj obremenjene prenosne poti oziroma vozlišča v Postojni, Kranju, na Brniku in
Vrhniki, na novo pa smo v omrežje vključili lokacije Stalnega predstavništva RS pri EU v
Bruslju, Ankaranu, Pivki, na Bohinjski Beli, Ljubljanskem vrhu in Ledinekovem koglu na
Hočkem Pohorju. Nadgradili smo zasebno telefonsko omrežje MO v Postojni, Kranju in na
Brniku. Na novo smo v omrežje vključili telefonske centrale v Ankaranu, Pivki, na Bohinjski
Beli in v Poljčah.
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Zgradili smo nova lokalna računalniška omrežja za SV v Pivki, Celju, na Ledinekovem koglu,
Bohinjski Beli in v Ankaranu, upravi za obrambo v Murski Soboti ter Novem mestu, ICZR na
Igu in v izpostavi IRSVNDN Trbovlje.
Skladno z usmeritvami Vlade RS po enotni podobi vseh spletišč državnih organov smo
končali tehnološko prenovo zunanjih spletnih strani MO.
3.4.3 Registrski sistem Nata v Republiki Sloveniji
Leta 2006 smo sodelovali pri nadaljnji širitvi registrskega sistema Nata v Republiki Sloveniji.
Tako sta bila v začetku leta uspešno končana postopka akreditacije Podregistra Nata pri
Generalnem sekretariatu Vlade RS in Podregistra Nata na Stalnem predstavništvu RS pri
Natu in EU v Bruslju.

4 OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Opravili smo dve večji nalogi, in sicer smo javnost obveščali o neformalnem zasedanju
ministrov za obrambo zveze Nato v Portorožu in pripravili kandidaturo za letni kongres
Evropskega združenja vojaškega tiska (EMPA) 2007 v RS.
Javnost smo obveščali o obiskih najvišjih predstavnikov ministrstva in SV v tujini, o njihovi
udeležbi na zasedanjih evro-atlantskih organizacij ter o obiskih tujih ministrov za obrambo,
načelnikov generalštabov in visokih predstavnikov Nata v Sloveniji. Množična občila so se
zanimala predvsem za nakupe vojaške opreme, podpis pogodbe o nakupu kolesnih
oklepnikov SKOV 8 x 8 in za projekt opremljanja SV z novo pehotno oborožitvijo. O teh
temah smo množična občila obveščali s sporočili za javnost, z novinarskimi konferencami ter
sprotnim odgovarjanjem na novinarska vprašanja in z odzivanjem na njihove prispevke.
Organizirali smo 20 novinarskih konferenc, ob pomembnejših dogodkih pa izjave za javnost.
O dogodkih na ministrstvu in v SV smo pripravljali in na naših spletnih straneh objavljali
sporočila za javnost s fotografijami, zvočnimi zapisi izjav in tiskovnim gradivom. Objavljati
smo začeli tudi video zapise, posnete ob večjih dogodkih na ministrstvu in v SV. Vzpostavili
smo nov sistem internega obveščanja oziroma intraneta in okolje typo 3 ter organizirali
usposabljanje za koordinatorje internega obveščanja v organizacijskih enotah ministrstva.
Na dan smo prejeli v povprečju tri vprašanja ali prošnje za izjave oziroma pripravo širših
prispevkov. Pripravili smo 250 odgovorov. V povezavi z obveščanjem javnosti smo na
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področju publicistike izdajali periodični tisk, v TV-studiu opravili različne avdio in video
dejavnosti ter izvedli založniške naloge in naloge lektoriranja.
Izdali smo 19 rednih številk revije Slovenska vojska in eno izredno, ki je bila posvečena
deseti obletnici 10. MOTB.
TV-studio je spremljal 36 pomembnih domačih in mednarodnih dogodkov ter pripravil 60
klipov o njih. Posnel je tri filme, in sicer dokumentarni film ob 15. obletnici SV (razvoj
Slovenske vojske, od spreminjanja vloge Teritorialne obrambe do pomembnih dogodkov ob
osamosvojitvi Slovenije leta 1991 in njen razvoj do danes; film je obogaten z arhivskimi
posnetki in številnimi pričevanji pomembnih udeležencev); dokumentarni film o prebegu
pilota s helikopterjem gazela (pomemben dokument z arhivskimi posnetki in pričevanji
udeležencev dogodka med vojno za Slovenijo) ter film o namenu in uporabi brezpilotnih letal
(obsežna predstavitev vrst brezpilotnih plovil in njihove uporabe v civilne in vojaške namene).
Pomembnejše publikacije, ki smo jih izdali, so predstavljene v tabeli 18 v prilogi.
V povezavi z izvajanjem Zakona o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
51/06 – uradno prečiščeno besedilo) smo prejeli 230 zahtev za posredovanje informacij, od
tega smo ugodili 220 zahtevam, 10 pa smo jih zavrnili. Pregled sporočil, objavljenih na
spletnih straneh, prikazuje tabela 19.
Tabela 19: Pregled sporočil, objavljenih na spletnih straneh www.mors.si (v tabeli MO RS) in
www.slovenskavojska.si (v tabeli SV) v letih od 2004 do 2006
Opremljenost sporočil

Število

(število fotografij, video in zvočnih zapisov)

objavljenih

Fotografije

sporočil
MO RS

Skupaj 2006

262

SV
207

MO RS

SV

239

177

469
Skupaj 2005
Skupaj 2004

373

191

416
401

205

Video zapisi
MO
RS
50

SV

Zvočni zapisi
MO RS

7

78

57

SV
0
78

81

14

564

606

95

632

637

63
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Leta 2006 smo na spletiščih www.mors.si in www.slovenskavojska.si v primerjavi z letoma
2004 in 2005 objavili manj sporočil, ki pa so bila bolje opremljena z dodatnimi fotografijami
ter predvsem zvočnimi in video zapisi.

5 SKLEP
Leta 2006 je Republika Slovenija dosegla pomemben napredek pri povezovanju in
sodelovanju SV v evro-atlantskih varnostnih povezavah. Nadaljevali smo razvoj vojaških in
civilnih zmogljivosti ter povečali navzočnost v mednarodnih operacijah kriznega odzivanja.
Vse to pomembno prispeva k miru in stabilnosti, ugledu ter vlogi Republike Slovenije v svetu.
V obrambnem sistemu smo dejavno sodelovali pri oblikovanju varnostne in obrambne
politike Nata in EU ter prevzemali odgovornosti za njuno uresničevanje. Še naprej ostaja
najpomembnejša naloga obrambne politike zagotavljanje obrambne sposobnosti države v
okviru kolektivne obrambe in kolektivne varnosti.
V okviru SOPR 2007–2012 bo razvoj obrambnega sistema tudi v prihodnje prednostno
usmerjen v razvoj zmogljivosti za obrambo, skladno z nacionalnimi obrambnimi interesi in cilji
sil Nata 2006 za Republiko Slovenijo, v integracijo in delovanje obrambnega sistema v Natu
in EU, uspešno profesionalizacijo SV in zagotavljanje zadostnih obrambnih virov. Tako bodo
povečane premestljivost in vzdržljivost sil ter zmogljivosti za sodelovanje pri izvajanju
zahtevnejših mednarodnih obveznosti.
V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se bodo skladno z našimi izkušnjami,
rezultati raziskovalnih projektov in izkušnjami drugih držav dopolnjevali načrti zaščite in
reševanja. Sodelovali bomo pri oblikovanju manjkajočih načrtov dejavnosti ministrstev in
vladnih služb ter usklajevali regijske z državnimi načrti. Še naprej bomo krepili zmogljivosti
zaščite in reševanja.
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PRILOGE
Tabela 1: Interni akti MO, sprejeti leta 2006
Interni akti, sprejeti leta 2006
1

Pravilnik o postopku napotitve pripadnikov, enot in poveljstev Slovenske vojske za sodelovanje v
mednarodnih mirovnih operacijah (šifra 0070-9/2006-1 z dne 21. 2. 2006)

3

Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Ministrstvu za obrambo (šifra 0070-5/2006-4 z dne 21.
2. 2006)
Pravilnik o hišnem redu v poslovnih stavbah Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (šifra
0070-15/2006-1 z dne 10. 3. 2006)

4

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih Ministrstva za obrambo in organov v sestavi
(šifra 0070-13/2006-1 z dne 9. 3. 2006)

2

5
6

Pravilnik o finančnem poslovanju Ministrstva za obrambo (šifra 0070-14/2006-1 z dne 13. 3.
2006)
Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju v Ministrstvu za obrambo (šifra 00702/2006-12 z dne 16. 5. 2006)

8

Pravilnik o priznavanju spričeval in diplom, pridobljenih v tujini (šifra 0070-12/2006-6 z dne 18. 5.
2006)
Pravilnik o vodenju in varovanju osebnih podatkov v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije
(šifra 017-02-6/2005-16 z dne 29. 6. 2006)

9

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov v Ministrstvu za
obrambo Republike Slovenije (šifra 017-02-6/2005-54 z dne 31. 8. 2006)

7

Pravila delovanja infrastrukture javnih ključev na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije
10 (šifra 382-5/2006-11 z dne 17. 7. 2006)
11 Pravila o delovanju overitelja SIMoD-CA-Root, javni del (šifra 382-5/2006-12 z dne 17. 7. 2006)
Pravila o delovanju overitelja SIMoD-CA-Restricted, javni del (šifra 382-5/2006-13 z dne 17. 7.
12
2006)
Pravilnik o založniški in filmski dejavnosti v Ministrstvu za obrambo (šifra 811-11-7/2005 z dne
13
24. 7. 2006)
Pravilnik o varovanju komunikacijskega in informacijskega sistema Ministrstva za obrambo (šifra
14 007-9/2006-12 z dne 2. 10. 2006)
Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Ministrstva za obrambo z organi v
15 sestavi (št. 0070-25/2005-26 z dne 18. 10. 2006)
Pravilnik o internih spletnih straneh Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (št. 007016 50/2006-2 z dne 27. 11. 2006)
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Tabela 3: Akti Uprave RS za zaščito in reševanje, sprejeti leta 2006
Akti, sprejeti leta 2006

Sprejel oz. izdal

1 Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite RS, njegovega
2
namestnika, regijskih poveljnikov in njihovih
namestnikov ter štabov Civilne zaščite
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
3
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
4
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
5 Uredba o požarni taksi
Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje
6
gasilnikov
Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za
7
varstvo pred požarom
Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje
8
hidrantnih omrežij
Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje
9
požarnega varovanja
Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in
10 preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
11 varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami –
uradno prečiščeno besedilo
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju državne komisije in regijskih komisij za
12 ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih
posledic
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
13
metodologiji za ocenjevanje škode
Uredba o doplačilni znamki v mesecu požarne
14
varnosti
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
15
varstvu pred požarom
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite RS, njegovega
16
namestnika, regijskih poveljnikov in njihovih
namestnikov ter štabov Civilne zaščite
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
17
študiji požarne varnosti
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Objavljeno

Vlada RS

Uradni list RS, št. 4/06

Vlada RS

Uradni list RS, št. 5/06

Vlada RS

Uradni list RS, št. 17/06

DZ

Uradni list RS, št. 28/06

Vlada RS

Uradni list RS, št. 34/06

URSZR

Uradni list RS, št. 38/06

URSZR

Uradni list RS, št. 38/06

URSZR

Uradni list RS, št. 38/06

URSZR

Uradni list RS, št. 38/06

URSZR

Uradni list RS, št. 38/06

DZ

Uradni list RS, št. 51/06

Vlada RS

Uradni list RS, št. 66/06

Vlada RS

Uradni list RS, št. 81/06

Vlada RS

Uradni list RS, št. 83/06

DZ

Uradni list RS, št. 105/06

Vlada RS

Uradni list RS, št. 124/06

MO RS

Uradni list RS, št. 132/06

Tabela 18: Publikacije MO, izdane leta 2006
Naslov publikacije
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Podpora države gostiteljice
(Host national support − HNS)
Bilten SV 2006 − 8/št. 1
Slovenska vojska v službi domovine
Slovenian armed forces in
the service of Slovenia
Ježek Snežek in požar
Letno poročilo MO za leto 2005
(slovenska različica)
Gospodarska obramba
v Republiki Sloveniji
Letno poročilo MO za leto 2005
(angleška različica)
Annual report of the Ministry of
Defence for 2005
Bojno delovanje
Vojaška doktrina
Military doctrine
Bilten SV 2006 − 8/št. 2
Ujma št. 20
Defending Democratic Slovenia 1991
Vojaška zgodovina 1/06 (št. 10)
Collaboration civil capabilities into
peace support operations
Slovenska vojaška zgodovina
Angleško-slovenski
vojaški terminološki slovar
Bilten SV 2006 − 8/št.3
Elektronsko bojevanje − skripta
Komuniciranje v komunikacijskem
sistemu − delovni zvezek
Komuniciranje v komunikacijskem
sistemu − skripta
Vojaška zgodovina 1/06 (št. 11)
Bilten SV 2006 − 8/št. 4
Ptuj in leto 1991
Prava smer

Kratica
izdajatelja
SCO

Številka
CIP
ISBN 961-228-056-8

PDRIU
PDRIU
PDRIU

ISSN 1580-1993
ISBN 961-6177-07-9
ISBN 961-6177-08-7

april
april
april

URSZR
MO

ISBN 961-90934-3-7
ISSN 1617-6958

junij
junij

SCO

ISBN 961-228-058-4

julij

MO

ISSN 1617-6958

julij

PDRIU
PDRIU
PDRIU
PDRIU
URSZR
PDRIU VM
PDRIU
SVZ

ISBN 961-66000-00-1
ISBN 961-6177-09-5
ISBN 961-6177-10-9
ISSN 1580-1993
ISSN 0353-085X
ISBN 961-6436-05-8
ISSN 1580-4828
ISBN 10-961-228-059-2

avgust
avgust
avgust
september
september
september
september
oktober

PDRIU
PDRIU

ISBN 961-6600-02-8
ISBN 961-6600-01-X

november
november

PDRIU
PDRIU
PDRIU

ISSN 120-580-1993
ISBN 10-961-6600-04-4

november
december
december

PDRIU

ISBN 10-961-6600-03-6

december

PDRIU
PDRIU
SPU
72. BR

ISSN 1580-4828
ISSN 1-20-580-1993
ISBN 961-238-695-1

december
december
december
november
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Mesec izida
februar

