MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005
(izhodiščno tehnično gradivo)
1 UČINKI REBALANSA ZA MORS
Učinki rebalansa predstavljajo pobot med znižanimi integralnimi sredstvi in
povečanimi namenskimi sredstvi ministrstva (upravljanje državnega premoženja,
lastna dejavnost). Finančni načrt po rebalansu je v primerjavi s sprejetim finančnim
načrtom višji za 270.885 tisoč SIT.
1.1 Znižanje integralnih sredstev MORS
SKLEP VLADE RS O REBALANSU ZA MORS: znižanje integralnih sredstev ministrstva
za 1.783.407.000 SIT v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2005.
Znižali smo:
znanost in tehnološki razvoj
1.500.000.000 SIT
centralna logistična oskrba
283.407.000 SIT
1.1.a Znanost in tehnološki razvoj
Projekti za vzpostavitev in delovanje razvojnoraziskovalne dejavnosti na obrambnem
področju se izvajajo v okviru večletnih programov, in sicer ciljnega raziskovalnega
programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« ter ciljnega raziskovalnega
programa »Znanje za varnost in mir 2004–2010«. Sredstva, namenjena razvoju in
preizkušanju vojaške opreme, oborožitve in sistemov (s čimer se predvideva
izboljšanje opremljenosti SV), pa temeljijo na dolgoročnem programu razvoja in
opremljanja SV ter dolgoročnih razvojnih ciljih sil zveze Nato in potekajo skladno s
srednjeročnim obrambnim načrtom ter načrtom opremljanja in modernizacije SV.
Načrtovana sredstva MO na področju »Znanost in tehnološki razvoj« za leto 2005 so
bila v sprejetem finančnem načrtu izkazana v skupni višini 3,870 mrld SIT. Izvedeno
znižanje sredstev v skupni višini 1,5 mrld SIT v letu 2005 za realizacijo ciljnih
raziskovalnih programov v prihodnjih letih pomeni spremembo dinamike virov
financiranja projektov oziroma praktično napoveduje potrebo po povečanju višine
potrebnih finančnih sredstev v okviru naslednje proračunske perspektive – pri
pripravi proračuna za leti 2006 in 2007.
Opomba:
Leta 2004 je Ministrstvo za obrambo v okviru proračuna občutno povečalo finančna
sredstva za aplikativne znanstvenoraziskovalne projekte in tehnološki razvoj na
obrambnem področju. Samo v okviru ciljnega raziskovalnega programa Znanje za
varnost in mir 2004–2010 je bilo podpisanih 57 pogodb za aplikativne znanstvene
raziskave in pet pogodb za tehnološki razvoj, in sicer v vrednosti 2758 milijonov
tolarjev. Od teh sredstev je bilo leta 2004 za raziskave in razvoj v gospodarstvu
porabljenih 487 milijonov tolarjev ali 39 odstotkov, v negospodarstvu pa 763
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milijonov tolarjev ali 61 odstotkov. Navedeni podatki kažejo, da finančna sredstva, ki
jih MO prek projektov realizira v okviru omenjenega področja, pomembno vplivajo
tudi na druga področja delovanja v Republiki Sloveniji (tako gospodarstvo kot
razvojnoraziskovalne institucije).
1.1.b Centralna logistična oskrba
V sprejetem finančnem načrtu je bilo za centralno logistično opremo načrtovano 3,3
mrd SIT, odpovedali smo se 283 mio SIT. Še vedno zagotavljamo standardno stopnjo
vzdrževalnih storitev za zagotavljanje razpoložljivosti oborožitvenih sistemov,
zmanjšanje vpliva na zamik začetka opremljanja enote za RKBO z lahkimi izvidniškimi
vozili iz letošnjega v prihodnje leto.
1.2 Povečanje namenskih sredstev
Namenski prihodki so se v primerjavi z načrtovanimi v sprejetem finančnem načrtu
povečali za 2.054.292 tisoč SIT. Vzroki so večja odprodaja državnega premoženja
(neperspektivnih objektov SV), višji prilivi iz najemnin za oddana stanovanja ter
prenos že realiziranih prilivov iz preteklega leta. Višji so tudi pričakovani prihodki iz
lastne dejavnosti.
1.3 Uskladitev razpoložljivih sredstev – prerazporeditve pravic porabe
(med področji, glavnimi programi, neposrednimi proračunskimi
uporabniki)
V okviru postopkov rebalansa smo na MORS s prerazporeditvami pravic porabe
zagotavljali nujno potrebna sredstva za realizacijo prioritetnih dejavnosti, in sicer za:
– nakup in vzdrževanje specialne opreme (terorizem, Isaf, zveze),
– dodatno usposabljanje za zagotavljanje požarne varnosti na kraškem območju in
– delo prekrškovnih organov,
ter uskladili razpoložljiva sredstva na plačnih postavkah.
2 VIŠINA FINANČNEGA NAČRTA PO REBALANSU
Ministrstvo za obrambo po predlogu rebalansa razpolaga s 97.770.247 tisoč SIT.
Realizacija leta 2004 je bila 85.484.791 tisoč SIT, indeks rasti je 114.
2.1

Glavni finančni podatki:

a) po programih
PROGRAMSKA STRUKTURA
0502 Znanstvenoraziskovalna
dejavnost
0504 Tehnološki razvoj
0701 Splošne in skupne funkcije
0702 Vojaška obramba in

ZNESEK
v 000 SIT
952.560

STRUKTURA
v odstotkih
1,0

982.000
15.656.229
74.945.482

1,0
16,0
76,7
2

nacionalna varnost
0703 Civilna zaščita in
protipožarna varnost
Skupaj MORS

5.233.976
97.770.247

b) po ekonomskih kategorijah
EKONOMSKE KATEGORIJE
ZNESEK
v 000 SIT
Plače
50.664.643
Tekoči odhodki
16.992.513
Investicije
9.866.036
Odplačilo glavnice TRP*
14.625.000
Znanost in tehnološki razvoj
1.934.560
Namenski prihodki
3.687.495
Skupaj MORS
97.770.247

5,3
100,0
STRUKTURA
v odstotkih
51,8
17,4
10,1
15,0
2,0
3,8
100,0

* V finančnem načrtu SV imamo posebno proračunsko postavko, na kateri so
načrtovana sredstva za odplačilo glavnic kreditov po zakonu o temeljnih razvojnih
programih (TRP).
c) ocena obrambnih izdatkov
Na podlagi sprejetega finančnega načrta so bili načrtovani obrambni izdatki
110.287.641 tisoč SIT oziroma 1,68 odstotka predvidenega BDP.
Obrambni izdatki RS se zaradi sprememb rebalansa finančnega načrta MO ob drugih
nespremenjenih kategorijah znižajo za 600 mio SIT, tako da so 109.687.820 mio SIT
oziroma 1,67 odstotka BDP.
Vlada RS se je s sklepom zavezala, da bo do leta 2008 za obrambne izdatke
namenila 2 odstotka BDP (sklep Vlade RS, št. 821-11/2001-3 z dne 27. 6. 2002). Po
takratni projekciji, ki je za leto 2005 predvidevala 1,71 odstotka, zaostajamo za 0,04
odstotka.
2.2 Razlaga programskih prioritet
2.2.1 VOJAŠKA OBRAMBA IN NACIONALNA VARNOST
Dolgoročni cilji obrambnega sistema so razvijanje zmogljivosti namenjenih za
izvajanje nacionalne in kolektivne obrambe, ustrezna opremljenost in izurjenost enot,
ustrezna kadrovska sestava in razvoj izobraževanja in usposabljanja.
Leta 2005 so prednostni cilji:
1. Postavitev stabilne strukture SV, za kar namenjamo 6,6 mrd:
Do konca leta bo postavljena takšna struktura, ki bo zagotovila nadaljnje pogoje za
razvoj in integracijo SV v strukturo Nato skladno z Resolucijo splošnega dolgoročnega
programa, razvoja in opremljanja SV (SDPRO SV) ter sprejetimi obveznostmi v
zavezništvih (Nato in EU):
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– oblikovanje poveljstva Obveščevalno-izvidniškega bataljona (OIB) in Centra za
bojno usposabljanje enot (CBUE),
– izvedena bo prepodreditev nekaterih enot med poveljstvi brigad (Bataljon zračne
obrambe – BZO in Gorski bataljon – GORB).
2. Razvijanje zmogljivosti SV, potrebnih za uresničevanje nalog v okviru
nacionalne obrambe in integracije SV v Nato in EU, za kar namenjamo 61,4
mrd:
Do konca leta bodo oblikovane naslednje končne zmogljivosti, s katerimi bomo lahko
učinkovito in verodostojno izpolnjevali naloge v okviru nacionalne obrambe in v
zavezništvih:
– dveh (2) RKB-dekontaminacijskih vodov v okviru 18. RKB-bataljona,
– ene (1) motorizirane čete (MOTČ) v okviru 20.MOTB,
– ene (1) transportne čete (TRAČ) v okviru 670. POVLOGB.
3. Zagotavljanje delovanja SV v operacijah za podporo miru ter operacijah
za odziv na krizne razmere, za kar namenjamo 2,8 mrd SIT:
– postopno zmanjšanje sil SV v sestavi EUFOR – operacija Althea z 223 pripadnikov
na 104 pripadnike,
– povečanje sodelovanja v mednarodnih silah Kfor v operaciji Joint Enterprise z 32 na
99 pripadnikov,
– povečanje sodelovanja v operaciji Isaf predvsem v sestavo Skupin za obnovo
provinc (Provincial Reconstruction Team – PRT) s 27 na 60 pripadnikov,
– sodelovanje pri usposabljanju Iraških varnostnih sil in Afganistanske vojske z
inštruktorskima skupinama (skupaj 8 pripadnikov SV),
– sodelovanje v odzivnih silah Nata z lahkim vodom RKBO za dekontaminacijo in
častniki na štabnih dolžnostih na poveljstvu bataljona RKBO (do 31 pripadnikov SV).
4. Vzpostavljanje začetnih operativnih zmogljivosti 10. MOTB, za kar
namenjamo 4,1 mrd SIT:
10. MOTB bomo v celoti popolnili s pripadajočim kadrom, oborožitvenimi sistemi in
opremo ter začeli usposabljanja, kar bo omogočilo doseganje končnih operativnih
zmogljivosti leta 2006.
Po doseganju navedenih zmogljivosti bo 10. MOTB največja enota SV, ki bo
organizirana, usposobljena in opremljena za delovanje v nacionalni obrambi ter
skladno z zahtevami zavezništva.
INFRASTRUKTURA
Zaradi profesionalizacije SV prilagajamo infrastrukturne objekte spremenjeni strukturi
in obsegu SV ter delovanju zavezništva, prav tako pa zagotavljamo pogoje za
varovanje nepremičnin v uporabi SV. Letos zagotavljamo 4,3 mrd SIT finančnih
sredstev predvsem za investicijsko vzdrževanje objektov ter rekonstrukcijo obstoječe
infrastrukture. Pomembnejši projekti glede infrastrukture so:
– začetna dela v projektu rekonstrukcije Kadetnice v Mariboru,
– zgraditev strelišča na vadišču Mlake,
– rekonstrukcija stolpa in objektov za potrebe radarskega sistema na lokaciji
Ledinekov kogl,
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– dokončanje vgradnje tehničnega varovanja v objektih SV ter varnostnih con,
– zgraditev objekta za športno vadbo v Vojašnici Franca Rozmana - Staneta in

Natovih ovir v Vojašnici Vipava,
– vgradnja ožičenja za potrebe informatike (17 lokacij),
– obnova objektov za oskrbo po zahtevah HACCP – kuhinje in jedilnice (6 lokacij),
– ohranjanje funkcionalne uporabnosti vojaške infrastrukture (investicijsko
vzdrževanje streh, transformatorjev, kotlovnic),
– pridobivanje projektov in dovoljenj za načrtovane gradnje ter lokacijskih načrtov.
OPREMLJANJE
Za izvajanje temeljnih dejavnosti in nalog SV doma in v tujini je treba zagotavljati
ustrezno opremo. Slednja je tudi pomemben motivacijski dejavnik, ki ugodno vpliva
na kakovostno in strokovno izvedbo vseh dejavnosti. Opremljanje poteka po
usmeritvah Srednjeročnega programa opremljanja SV.
Pomembnejše vrste opreme, ki jo načrtujemo letos, so:
– prevozna sredstva – transportna in vlečna tovorna vozila (40 multilift z
nosilnostjo 15 ton), lahko kopensko oklepno vozilo (LKOV), šolski helikopter (bell 206
za letalsko šolo), zamenjava transportnega letala, opremljanje terenskih sanitetnih
postaj role 2, opremljanje transportnih helikopterjev s komunikacijsko identifikacijsko
opremo, pehotna bojna vozila,
– oborožitev in strelivo – zagotavljanje strateških zalog streliva (za delovanje in
usposabljanje), lahko pehotno orožje, protioklepna sredstva, protiletalske rakete,
avtomatske puške,
– specialistična oprema – opremljanje po projektu Bojevnik 21. stoletja (zaščitna
oprema, sanitetni kompleti, bojne čelade, taborna oprema),
– informacijsko-komunikacijski sistem SV – razvoj in modernizacija skladno z
Natovimi standardi, informacijski sistem poveljevanja in kontrole (TIS PINK),
– intendantsko-vzdrževalna oprema – opremljanje po projektu Oskrba in
vzdrževanje, službena in bojna uniforma, oprema skladišč, terenska kuhinja,
– RKBO-oprema – avtocisterna za dekontaminacijo.
Za nabavo specialne opreme in materiala namenjamo v okviru rednih proračunskih
sredstev 4,2 mrd SIT, za zagotavljanje razpoložljivosti oborožitvenih sistemov ter
drugih materialnih sredstev, ki omogočajo izvedbo nalog, enotam SV namenjamo za
vzdrževanje sredstva v višini 3,7 mrd SIT. Investicije v ključne oborožitvene in
logistične zmogljivosti SV pa se izvajajo po zakonu o TRP.
PLAČE
Skladno z odobrenim kadrovskim načrtom SV predvidevamo letos zaposlitev do 400
novih pripadnikov SV in potrebne nadomestne zaposlitve. Za zagotovitev ustrezne
kadrovske sestave pripadnikov stalne sestave se težiščno zaposlujejo vojaki,
pridobivanje kandidatov za podčastnike, častnike ter visokostrokovni in strokovni
kader pa večinoma poteka iz notranjih virov. Na dan 31. 12. 2004 je bilo v SV 6941
zaposlenih. Za plače pripadnikov SV za delo v državi leta 2005 namenjamo 37,895

5

mrld SIT. Ena od pomembnih nalog na kadrovskem področju letos (in tudi v
prihodnjih letih) je nadaljevanje odpravljanja kadrovskih neskladij:
– z razporeditvijo nerazporejenih pripadnikov SV skladno z novo delovno statusno
zakonodajo,
– upokojevanjem skladno z zakonom o obrambi,
– s finančno in z organizacijsko podporo pridobivanju ustrezne stopnje izobrazbe
(študij ob delu),
– odpravljanjem razlik med zahtevanim in dejanskim vojaškostrokovnim znanjem
(vojaška usposabljanja doma pa tudi v tujini).
Na ministrstvu intenzivno potekajo tudi dejavnosti za zagotovitev olajšanega prehoda
delavcev iz vojske v civilne poklice – po poteku pogodbe o zaposlitvi, ki se lahko
podaljšujejo pri vojakih samo do določene starosti. Glede na rešitve, ki jih poznajo
drugi sistemi, v katerih poznajo poklicno vojsko, se ministrstvo aktivno vključuje v
sistemsko iskanje rešitev na tem področju (uveljavitev davčnih olajšav za delodajalce,
ki bi zaposlili pripadnike SV, prerazporeditve oziroma zaposlitve v drugih državnih
organih …).
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
V okviru vojaškega šolstva izvajamo osnovno, dopolnilno in dodatno izobraževanje
ter usposabljanje častnikov, podčastnikov, vojakov, vojaških uslužbencev in civilnih
oseb. Izobraževanje poteka v Šoli za častnike, Šoli za podčastnike, Poveljniškoštabni šoli, Športni enoti in Šoli za tuje jezike. Nadgradili bomo sistem
vojaškostrokovnega usposabljanja posameznikov in enot v enotnem Centru za
usposabljanje z osnovnim vojaškostrokovnim usposabljanjem (OVSU) in temeljnim
vojaškostrokovnim usposabljanjem (TVSU) ter začeli operativno ciklično
usposabljanje enot SV, ki je prilagojeno standardom Nata.
V okviru usposabljanja stalne sestave pripravljamo pripadnike SV za opravljanje
novih dolžnosti, na katere bodo razporejeni, in izboljšanje opravljanja delovnih nalog
na delovnem mestu. Izobraževanje poteka doma in v tujini.
Skupno namenjamo za vse oblike izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 1,5 mrd
SIT.
VOJNA SESTAVA – POGODBENA IN OBVEZNA REZERVA
Uresničevanje nalog v okviru nacionalne obrambe in integracije SV v Nato in EU je
povezano z ustrezno kadrovsko sestavo oziroma potrebnimi spremembami strukture
vojaških sil na prehodu iz naborniškega sistema popolnjevanja v popolnjevanje s
poklicno sestavo in pogodbeno rezervo. Pri tem se letos zagotavlja nadaljnje
zmanjševanje obvezne rezerve, s promocijo vojaškega poklica pa nadaljujeta
popolnjevanje in usposabljanje pogodbene rezerve SV. Za usposabljanje vojne
sestave SV (tako obvezne kot pogodbene rezerve) smo za leto 2005 namenili
sredstva v višini 0,58 mrld SIT. Z zagotovljenimi sredstvi predvidevamo do konca leta
sklenitev pogodb z dodatnimi 700 pripadniki pogodbene rezerve, to je v primerjavi z
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obstoječim številom pripadnikov (579) občutno povečanje, ki se kaže tudi v znatnem
povečanju potrebnih sredstev v prihodnjih letih.
MIROVNE OPERACIJE
Sredstva so načrtovana na podlagi predvidenega števila mednarodnih vojaških
operacij, števila pripadnikov v operaciji, časa trajanja operacije ter drugih posebnih
zahtev v zvezi z operacijami. Potrebna oprema za delovanje SV na mirovnih misijah
je načrtovana v višini, ki zagotavlja nabavo opreme, ki ni že predhodno nabavljena za
potrebe delovanja pripadnikov v SV in temelji na zahtevah posamezne operacije (npr.
zabojniki za opremo, vodoodbojna oblačila, SAT-sprejemniki). Skladno s sklepi Vlade
RS sedaj v operacijah za podporo miru in operacijah kot odgovor na krizne dogodke
sodeluje 269 pripadnikov SV. Skladno z načrti zavezništva namerava tudi SV
postopno spremeniti strukturo enot na misijah in področje njihovega delovanja. Del
teh sprememb se bo izvajal že letos.
ČLANSTVO V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
Z vstopom v Nato in EU so se pojavili dodatni stroški članstva v mednarodnih
organizacijah. Pomembnejši prispevki za Nato so: Natov vojaški proračun, Natov
program varnostnih investicij (NSIP), logistična organizacija NAMSA. Prispevek za
Natov civilni proračun načrtuje Ministrstvo za zunanje zadeve. Pomembnejši prispevki
za EU so finančni mehanizem Athena, Evropska varnostna agencija (EDA). Menimo,
da za stroške članstva v mednarodnih organizacijah leta 2005 potrebujemo 800 mio
SIT.
Vedno večji stroški nastajajo tudi s povečevanjem števila naših predstavnikov v
mednarodnih organizacijah (Nato, EU …). Zagotavljamo sredstva za plače in
materialne stroške predstavnikov, zaradi sodelovanja na številnih odborih teh
organizacij pa se povečujejo tudi drugi stroški, povezani s potovanji v tujino
(prevozni stroški, dnevnice, nočnine ...). Za te vrste stroškov načrtujemo na ravni
celotnega ministrstva 2 mrd SIT.
2.2.2 SISTEM OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA
Ključne naloge v okviru sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja so:
– spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
– obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanje in pomoči ob nesrečah,
– stalna pripravljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Za nemoteno delo centrov za obveščanje na celotnem območju RS je ena izmed
prednostnih nalog vzpostavitev sistema ocenjevanja škod ob naravnih in drugih
nesrečah, vključno z zagotovitvijo informacijske podpore. Z razvojem ustrezne
informacijske podpore bo mogoče zagotavljati nepretrgano pripravljenost,
maksimalno odzivnost in obveščanje pristojnih državnih organov ter doseči tudi
druge zastavljene cilje v okviru podprograma, in sicer je to mogoče z:
– nadaljevanjem nadgradnje osnovne podatkovne omrežne infrastrukture po vsej
državi,
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– razširitvijo omrežja sistema osebnega klica in nadaljevanjem uvajanja snopovnega
sistema radijskih zvez,
– razširitvijo zmogljivosti oddaljenega dostopa do omrežja ZIR,
– nadaljevanjem razvoja geografskega informacijskega sistema.
Razpoložljiva sredstva podprograma Sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
(vključno s sredstvi za plače zaposlenih) leta 2005 znašajo 1,7 mrld SIT, od tega je
višina sredstev, izkazana v načrtu razvojnih programov, 0,41 mrld SIT.
2.2.3 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST
Cilj izvajanja temeljnih nalog v okviru programa je zmanjšanje števila naravnih in
civilizacijskih nesreč ter preprečitev ali ublažitev njihovih posledic. Že iz osnovne
funkcije programa je razvidna pomembnost področja za vse državljane RS. Glede na
to, da se več kot 40 % finančnih sredstev programa v obliki transferjev ali opreme
neposredno nakaže lokalnim skupnostim, je prek takega načina financiranja izkazan
občuten vpliv delovanja sistema zaščite in reševanja tudi na delovanje lokalne ravni
države.
1. Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti
Ključne naloge so:
– zagotoviti vse pogoje za delovanje Uprave RS za zaščito in reševanje s 13
izpostavami z regijskimi centri za obveščanje in Inšpektorata RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– zagotoviti pogoje za celovit razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– učinkovito odzivanje in delovanje ob nevarnostih oziroma nesrečah,
– zagotavljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred
utopitvami.
Razpoložljiva sredstva podprograma Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti,
namenjena za zagotavljanje vseh pogojev za delovanje (vključno s sredstvi za plače
zaposlenih), izvajanje usposabljanj in funkcionalnega delovanja ICZR ter
razvojnoraziskovalno delo leta 2005 znašajo 1,88 mrld SIT, od tega je za delovanje
URSZR namenjeno 1,12 mrl SIT, za delovanje IRSVNDN pa 0,6 mrld SIT.
2. Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
Cilj tega projekta je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostno tveganje, poskrbeti
za pripravljenost za ukrepanje ob nesrečah, zagotoviti zaščitne ukrepe za zaščito
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter reševanje in pomoč ob nesrečah s silami za
zaščito, reševanje in pomoč.
Delno se izvajanje usposabljanja in delovanja sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih izvaja s sofinanciranjem dejavnosti javnih reševalnih služb iz državne
pristojnosti (gasilskih enot širšega pomena ter društev in drugih nevladnih organizacij
oziroma njihovih operativnih enot za zaščito) kot investicijskimi in tekočimi transferji
(v skupnem znesku pribl. 1,1 mrld SIT), preostali del sredstev v podprogramu pa je
namenjen neposrednemu zagotavljanju s strani URSZR (nakup specialne zaščitne in
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reševalne opreme, dopolnitev in vzdrževanje državnih rezerv, vzdrževanje opreme in
objektov ZIR, izvajanje poklicnega izobraževanja gasilcev, dodatnih gasilskih
usposabljanja – tudi za Isaf) v višini 0,82 mrld SIT.
3. Protipožarna varnost
V tem projektu se ureja namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne
takse in sofinanciranje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska
zveza Slovenije na področju požarnega varstva v Republiki Sloveniji.
Razpoložljiva sredstva podprograma Protipožarne varnosti v letu 2005 znašajo 1,29
mrld SIT, skoraj celotna sredstva so namenjena zagotavljanju enakovrednega razvoja
in opremljanja osrednjih gasilskih enot, izenačevanju materialne opremljenosti,
načrtnemu posodabljanju zahtevnejše gasilske tehnike ter nadaljnjemu izobraževanju
in usposabljanju pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot, ki se izvajata na podlagi
zakona o varstvu pred požarom.
Podlaga za delitev sredstev požarne takse so merila za delitev, pri čemer se
upoštevajo število prebivalcev v lokalni skupnosti, velikost lokalne skupnosti,
ogroženost lokalne skupnosti, število požarnih in drugih intervencij v lokalni skupnosti
v zadnjih dveh letih, število prostovoljnih in poklicnih operativnih gasilcev.
2.2.4 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Znanstvenoraziskovalna dejavnost na obrambnem področju
Razpoložljiva sredstva MORS za vzpostavitev in delovanje razvojnoraziskovalne
dejavnosti na obrambnem področju (v skupni višini 953 mio SIT) omogočajo
nadaljevanje začetih projektov ter aktiviranje nekaterih novih projektov, ki bodo
omogočali pospeševanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v RS (v okviru CRP
Konkurenčnost Slovenije 2001–2006, CRP Znanje za varnost in mir 2004–2010,
stroški razvojnih sil, v katerih bo RS sodelovala v zvezi Nato in obrambni strukturi
EU). Sredstva so namenjena spodbujanju raziskav in aplikacij tako znotraj obrambe
kot tudi sistema zaščite in reševanja.
Ob tem je treba opozoriti na dve vrsti R&R-projektov:
– znanstvenoraziskovalne projekte, s katerimi se bo RS prek raziskovalnih institucij
aktivno vključila v R&R-projekte zveze Nato, in
– nacionalne znanstvenoraziskovalne projekte, ki jih predlaga MO glede na potrebe
obrambnega sistema RS.
Že v okviru razvojnih programov so podani okvirna področja in raziskovalne teme:
– Slovenska vojska 21. stoletja,
– razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema za SV in celoten obrambni
sistem,
– obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja,
– razvoj in upravljanje obrambnega sistema.
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Prav tako so v okviru finančnih sredstev zagotovljena tudi sredstva za izvedbo
novega razpisa v okviru CRP Znanje za varnost in mir 2004–2010, ki bo omogočil
zagon novih projektov leta 2006.
Tehnološki razvoj na obrambnem področju
Razpoložljiva sredstva MORS za pospeševanje tehnološkega razvoja na obrambnem
področju (v skupni višini 982 mio SIT) omogočajo nadaljevanje začetih projektov ter
aktiviranje nekaterih novih projektov – za razvoj in preizkušanje vojaške opreme,
oborožitve in sistemov ter subvencioniranje razvojnoraziskovalnih faz tehnološko
razvojnih projektov v gospodarstvu z obrambnega področja.
Projekti se vključujejo v nacionalni in mednarodni razvoj vojaške opreme, oborožitve
in sistemov predvsem na naslednjih področjih: zaščita vojaka na bojišču, povečanje
njegove ognjene moči, podpore, mobilnosti in vzdržljivosti; sistemi za avtomatsko
detekcijo in identifikacijo ter radarski sistemi; novi sistemi in orožja, sistemi za
vodenje in nadzor ter sistemi za moderno elektronsko bojevanje; sredstva in sistemi
za zaščito pred radiološkim, biološkim in kemičnim orožjem; sistemi za podporo
informacijskega komunikacijskega omrežja MO (razvoj elektronskih podatkovnih baz,
integracije različnih baz podatkov, izmenjava baz podatkov z Natom), simulacijski in
drugi sodobni sistemi za podporo vojaškega usposabljanja …
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