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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o 
zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 
2022 - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZGDU-1G, 65/14 in 
55/17) in 3. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 
2121 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) je vlada Republike Slovenije na ______ seji dne 
______ pod            ________točko dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na 
podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 
2026 (Uradni list RS, št. 175/20) za leto 2022.

                                                                                           Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za obrambo
 Ministrstvo za finance
 Ministrstvo za gospodarstvo
 Urad Vlade RS za komuniciranje
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
 Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko.
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3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 
do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20)  je za leto 2022  v finančnem načrtu Ministrstva za 
obrambo načrtovano 120.550.000,00 evrov.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

1914 Slovenska 
vojska

1914-21-0007
Taktično 

transportno letalo

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

37.000.000

1914 Slovenska 
vojska

1914-19-0001
Lahka kolesna 
oklepna vozila 

4x4

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

20.000.000

1914 Slovenska 
vojska

1914-20-0023
Izgradnja 

strelišča Apače

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

1.000.000
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1914 Slovenska 
vojska

1914-21-0005
Posodobitev 

vojaške 
infrastrukture v 

VEP

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

11.350.000

1914 Slovenska 
vojska 1914-20-0004

Oprema 
bojevnika

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

10.500.000

1914 Slovenska 
vojska

1914-20-0003
Pehotna 

oborožitev

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

5.000.000

1914 Slovenska 
vojska 1914-21-0020

Dokup opreme za
obstoječi ROLE 2 

BL

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

1.900.000

1914 Slovenska 
vojska

1914-17-0001
Osrednje vadišče 

SV Postojna 
2017-2027

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

6.800.000

1914 Slovenska 
vojska 1914-18-0005

Bojno kolesno 
vozilo 8x8

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

15.000.000

1914 Slovenska 
vojska 1914-20-0007

Oborožitev in 
oprema 

specialnih sil

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

1.400.000
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1914 Slovenska 
vojska 1914-21-0014

Taktična tovorna 
vozila SV

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

100.000

1914 Slovenska 
vojska 1914-21-0028

Nujna reševalna 
vozila

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

1.000.000

1914 Slovenska 
vojska

1914-21-0026
Premestljivi KIS 

SV

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

6.500.000

1914 Slovenska 
vojska 1914-21-0030

Protioklepni 
raketni sistem 

SPIKE

PP 211117
Sredstva za 

opremljanje SV po 
zakonu o 

investicijah 
ZZSISV26

3.000.000

SKUPAJ 120.550.000
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE
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Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13,
10/14, 164/20, 35/21 in 51/21) se javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog 
sklepa vlade.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                    Mag. Matej Tonin
                                            minister

Poslano:
- naslovniku
- Direktoratu za logistiko
- GŠSV
- DOP
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Letni načrt 

izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za 
investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) za leto 

2022

I

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni 
list RS, št. 175/20, v nadaljnem besedilu: ZZSISV26) v 3. členu določa, da se investicije v 
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 v posameznem letu določijo z letnim načrtom, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije.

Ministrstvo za obrambo bo v letu 2022 izvajalo projekte namenjene izgradnji dveh ključnih 
zmogljivosti Slovenske vojske (v nadaljevanju: SV) za zagotavljanje nacionalne in kolektivne 
obrambe v okviru Nata, in sicer: (1) bataljonsko bojno skupino z oznako cilja zmogljivosti L 
1501 N in (2) enoto za specialno delovanje (F 1501 N) ter vzpostavljalo pogoje za delovanja 
teh zmogljivosti v zahtevanih pogojih. Investicije, za katere bo Ministrstvo za obrambo v letu 
2022 pripravljalo investicijsko dokumentacijo, sklenilo pogodbe oziroma realiziralo prevzete 
finančne obveznosti so predvidene v:

- Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske 
do leta 2035 (Uradni list RS, št. 16/22);

- Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2022 – 2026 (sklep Vlade RS, 
št.: 80300-1/2022/4 z dne 13.4.2022). 

Načrtovana finančna sredstva za leto 2022 (120.550.000 EUR) so višja od vrednosti, 
določene v drugem odstavku 2. člena ZZSISV26 (100 mio EUR), saj je letni znesek 
zagotovljenih finančnih sredstev povečan za del nerealiziranih finančnih sredstev v letu 2021
v skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZZSISV26. Pri posameznih investicijah gre praviloma 
za ocenjeno vrednost investicij na podlagi odprtih Načrtov razvojnih programov, saj za 
posamezne investicije, za katere se predvideva finančna realizacija v letu 2022, še ni
sklenjenih pogodb. 

II

Posamezni projekti, za katere bo Ministrstvo za obrambo v letu 2022 pripravljalo investicijsko 
dokumentacijo, sklenilo pogodbe oziroma realiziralo prevzete finančne obveznosti so 
predstavljeni v nadaljevanju.

1. Vojaško letalstvo

Taktično transportno letalo



8/14

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti vertikalnega premika na daljših razdaljah. 
Zmogljivost taktičnega transporta bo prvenstveno namenjena (1) premiku sil SV na območje 
delovanja in z območja delovanja nazaj domov, (2) zagotavljanju vzdržljivosti sil SV pri 
opravljanju nalog bojnega ali humanitarnega značaja in (3) medicinski evakuaciji sil SV in 
evakuaciji državljanov RS, vključno z reševanjem izoliranega osebja.

Za zagotavljanje ustrezne podpore vojakom in zmogljivosti taktičnega transporta je bil v letu 
2021 preko mehanizma Vlada podpisan izvedbeni dogovor z Ministrstvom za obrambo 
Republike Italije za nakup taktičnega transportnega letala Spartan C-27J in poleg nabave 
letala z moduli vključuje tudi paket začetne logistične podpore, ki med drugim vključuje
rezervne dele in tehnično dokumentacijo, usposabljanje, koriščenje simulatorjev za potrebe
usposabljanja, dodatno opremo in certifikacijo zrakoplova.

V letu 2022 bo Ministrstvo za obrambo izvajalo podpisani izvedbeni dogovor z Ministrstvom 
za obrambo Republike Italije.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0007 z izhodiščno vrednostjo 72.012.622 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo prevzetih finančnih obveznosti v višini 36.719.943 EUR.

Helikopterji za specialne sile

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne 
obrambe v okviru Nata za izgradnjo zmogljivosti v okviru cilja zavezništva F 3113 N SOATU. 
Letalska enota za specialno delovanje (LESD, ang. Special Operations Air Task Unit –
SOATU-RW) bo vključena v nabor NATO sil z možnostjo vključitve v višjo mednarodno 
namensko Enoto za specialna delovanja (ang. Special Operations Task Group - SOTG). 
Enote bodo sodelovale s specialnimi enotami držav članic NATO na mednarodnih operacijah 
in misijah ter drugih skupnih aktivnostih. 

Za izgradnjo zmogljivosti bo v letu 2022 izdelana in potrjena investicijska dokumentacija.

2. Bojna vozila

Lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4x4  

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne 
obrambe v okviru Nata in sicer izgradnjo bataljonske bojne skupine z oznako cilja 
zmogljivosti L 1501 N. 

Za nakup lahkih taktičnih vozil pehote (LKOV 4x4) je bila izdelana investicijska 
dokumentacija. Predmet investicijskega programa je nabava 137 lahkih kolesnih oklepnih 
vozil 4x4 v skupni ocenjeni vrednosti 151 mio EUR, brez DDV. V navedeni vrednosti so 
vključeni: vozilo z zaščito, oborožitveni sistem, sistem C4I, usposabljanja, dokumentacija, 
specialno orodje, naprave za vzdrževanje in rezervni deli za obdobje 2 let ter tehnična 
podpora.

V letu 2022 bosta za 38 LKOV, dobavljenih leta 2021, zaključeni prvi fazi integracije:
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- I. faza: opremljanje osnovnega vozila in

- II. faza: integracija oborožitvenega sistema.

Vozila z oborožitvenim sistemom bodo nato predana v uporabo v SV. Začela se bo III. faza 
integracije, vgradnja C4I opreme in integracija celotnega sistema LKOV 4x4, ki bo 
predvidoma zaključena v letu 2023 oziroma 2024 (zaradi dolgih dobavnih rokov C4I opreme).

V letu 2022 se predvideva izvedba postopka naročila za nakup radijskih naprav preko 
mehanizma vlada – vladi, sklenitev pogodbe in plačila za dobavo radijskih naprav, realizacija 
že sklenjenih pogodb ter plačilo davka na dodano vrednost za oborožitvene postaje, ki bodo 
dobavljene Ministrstvu za obrambo v letu 2022.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-19-0001 z izhodiščno vrednostjo 124.000.000 EUR je v 
letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 20.000.000 EUR.

Bojno kolesno vozilo (BKV) 8x8

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne 
obrambe v okviru Nata in sicer izgradnjo bataljonske bojne skupine z oznako cilja 
zmogljivosti L 1501 N.

V letu 2022 je načrtovana ratifikacija Pobude za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju 
programa BOXER, sprejem Memoranduma o soglasju o 3., 4., 5. in 6. fazi programa Boxer s 
sodelujočimi državami v programu Boxer ter trinajste spremembe in nove različice 
Programske odločitve programskega odbora Boxer, ki se nanaša na fazo proizvodnje serije. 
Načrtovan je podpis pogodbe za dobavo 45 vozil Boxer med OCCAR in industrijo, ki bo 
poleg vozil vključevala tudi potrebno logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in 
testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanje, dokumentacijo, razvoj in
projektno vodenje. 

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-18-0005 z izhodiščno vrednostjo 412.005.990 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 15.000.000 EUR.

3. Komunikacijski in informacijski sistemi (KIS) ter kibernetska obramba

Premestljivi KIS SV

S projekti elektronske in komunikacijske opreme bo zagotovljen učinkovit sistem 
poveljevanja in kontrole, ki je temelj sodobnega bojevanja. 

Investicije bodo v letu 2022 usmerjene v nakup naprav ter integracijo sistema za 
vzpostavitev podatkovnih centrov ter opreme C4I za izgradnjo bataljonske bojne skupine in 
enote za specialno delovanje. Sredstva bodo namenjena za opremljanje vozil LKOV 4x4, 
navigacijske sisteme in sisteme za notranjo povezavo v vozilih 4x4 in njihovo integracijo v 
vozila ter nakup radijskih naprav, anten in dodatne opreme za enoto za specialno delovanje.
Sistem bo zagotavljal možnost prenosa podatkov v treh varnostnih domenah (BST, 
INTERNO in TAJNO) tako na operativnem kot tudi taktičnem nivoju. 
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Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija, v letu 2022 bomo izvedli postopke naročil, 
sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0026 z izhodiščno vrednostjo 12.875.000 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 6.500.00 EUR.

4. Infrastruktura

Osrednje vadbišče SV Postojna

Cilj investicije je modernizacija obstoječe infrastrukture in naprav na območju vadišča Poček 
in strelišča Bač, ter vse ostale infrastrukture, ki bodo omogočili zahtevnejše oblike 
usposabljanj in streljanj ter izvajanje taktičnih vaj z bojnimi streljanji.

Za projekt bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo 
izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne 
obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-17-0001 (OSVAD Postojna) v vrednosti 40.829.390 EUR 
(izhodiščna vrednost projekta), je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini
6.800.000 EUR.

Izgradnja strelišča Apače

Cilj investicije je strelišče na vzhodu Slovenije, ki bo omogočilo varno in učinkovito izvajanje 
streljanj s pretežnim delom lahke pehotne oborožitve do 400m.

Za projekt bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere bomo 
izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne 
obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-20-0023 (Apače) v vrednosti 8.978.236 EUR (izhodiščna 
vrednost projekta), je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.000.000 
EUR. 

Posodobitev vojaške infrastrukture VEP

Cilj investicije je zagotovitev pogojev za delo poveljstev in enot SV v vojašnici, ki vključujejo 
ureditev delovnih in bivanjskih prostorov za pripadnike SV, izgradnjo delavnic in garaž za 
vozila ter zagotovitev vojaške vadbene infrastrukture (sobno strelišče, simulatorji, objekti za 
vojaško kondicijsko vadbo). V obdobju od leta 2022 do 2026 se preko prostorske kot tudi 
energetske prenove (skladno s sodobnimi standardi varovanja okolja) načrtuje izgradnja 
ustrezne infrastrukture za pripadnike srednjega pehotnega bataljona na bojnih vozilih 4x4 in 
8x8, poveljstva 1. brigade in ostalih PE SV, ki so nameščene v vojašnici.
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Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere 
bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne 
obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0005 (VEP) v vrednosti 40.521.000 EUR (izhodiščna 
vrednost projekta), je v letu 2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 11.350.000 
EUR.

5. Pehotno orožje in oprema

Investicije so namenjene izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne 
obrambe v okviru Nata za enoto za specialno delovanje (F 1501 N) in njeno delovanje v 
zahtevnih pogojih. Oborožitveni sistemi in vojaška oprema bo izpolnjevala visoke standarde 
zavezništva glede medsebojne kompatibilnosti in povezljivosti posameznika, enot in 
zmogljivosti.

Pehotna oborožitev

V letu 2022 se bo nadaljeval začeti projekt dokupa pehotne oborožitve, opreme in opto-
elektronskih sredstev za opazovanje in namerjanje v vseh pogojih delovanja. Za izvedbo 
projekta je bila v letu 2019 izdelana ter potrjena investicijska dokumentacija. 

V načrtu za leto 2022 je na podlagi sklenjenih pogodb predvidena dobava 100 avtomatskih 
pušk FN SCAR-H 7,62mm, 20 lahkih puškomitraljezov FN Minimi Mk3 7,62mm, 20 
podcevnih bombometov 40mm, 118 lahkih puškomitraljezov FN Minimi 5,56mm in 36 
puškomitraljezov FN MAG. V načrtu je še pridobitev opreme za namestitev PORS Spike na 
LKOV, opreme za ostrostrelce in ostale opreme oborožitve (kontrolniki za vzdrževanje, 
dušilci zvoka, taktične svetilke, itd.).

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-20-0003 z izhodiščno vrednostjo 12.500.000 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 5.000.000 EUR.

Oprema bojevnika

Za celotno SV se v letu 2022 nadaljuje projekt zamenjave osebne zaščitne opreme vojaka, 
opreme za nošenje in bivanje na terenu, s katerim bo vojaku zagotovljena najsodobnejša 
oprema za delovanje in zaščito. V letih 2020 in 2021 je bila izdelana ter potrjena investicijska 
dokumentacija. 

Za realizacijo projekta je podpisano večje število pogodb, katerih izvajanje se bo nadaljevalo 
v letu 2022. V letu 2022 je načrtovana dobava 2.000 kompletov opreme za bivanje na terenu, 
5.600 kompletov opreme za nošenje, 8.500 zaščitnih mask in dodatno opremo 
(komunikatorji, zaščitni filtri), 2.000 aktivnih glušnikov za zaščito sluha in ostala oprema 
vojaka (različna oprema za testiranje, zaščitne čelade za VP, transportne torbe, trauma lutke, 
evakuacijska nosila, itd.).

Za projekt je odprt NRP 1914-20-0004 z izhodiščno vrednostjo 20.000.000 EUR, je v letu 
2022 predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 10.500.000 EUR.
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Oprema in oborožitev specialnih sil

Zaradi zahtevnosti nalog, okolja in razmer v kakršnih delujejo specialne sile, poteka 
modernizacija opreme in oborožitve specialnih sil. Za opremo enote, je bila izdelana ter 
potrjena investicijska dokumentacija. Enota se bo opremila z manjkajočo namensko 
oborožitvijo, z ustreznimi opto-elektronskimi namerilnimi napravami in dodatno opremo. 
Delno bo enota popolnjena z kompleti raznovrstnih komunikacijskih in informacijskih 
sredstev, ki omogočajo stalnost in učinkovitost komunikacije na razdaljah ter specifičnih 
pogojih delovanja ter opremo za opazovanje in senzorje, posebno specialistično opremo, 
opremo za zračno podporo, opremo za pridobivanje in izkoriščanje podatkov.

Za realizacijo projekta je podpisano večje število pogodb, katerih izvajanje se bo nadaljevalo 
v letu 2022. V letu 2022 je načrtovana dobava binokularnih in panoramskih nočnogledov, 
laserskih namerilnikov in daljinomerov, termalnih opazovalnih postaj in ostale specialne 
opreme (kompleti za detekcijo eksplozivov in biometrijo, kamere za čelade, itd.). 

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-20-0007 z izhodiščno vrednostjo 6.000.000 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.400.000 EUR.

6. Transportna vozila, logistična oprema, nujna reševalna vozila

Taktična tovorna vozila

S pridobitvijo novih zmogljivosti bodo izpolnjene zahteve za doseganje popolne zmogljivosti 
enot, ki bodo lahko s tem nemoteno in brez omejitev izvajale zadane naloge na območju 
Republike Slovenije ter se vključevale v izvajanje mednarodnih obveznosti, ki jih je Slovenija 
sprejela z vstopom v mednarodne integracije (EU, NATO).

Za nakup taktičnih tovornih vozil (TTV) je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega 
program, v katerem je predvidena nabava največ 206 TTV v kar so vključena: vozila (z 
zaščito), nadgradnje, usposabljanja, dokumentacija, specialno orodje in naprave za 
vzdrževanje.

V letu 2022 bo izdelana investicijska dokumentacija ter izvedeni postopki naročil, predvidoma 
bodo v letu 2022 sklenjene tudi pogodbe za nakup taktičnih tovornih vozil. 

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0014 z izhodiščno vrednostjo 38.400.000 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 100.000 EUR.

Nujna reševalna vozila

Vozni park reševalnih vozil SV je z vidika ustreznosti zastarel in večinoma že na izteku 
življenjske dobe, kar vpliva na zagotavljanje ustreznih pogojev izvajanja nujne medicinske 
pomoči za nemoteno delovanje zdravstvene oskrbe v vseh enotah SV in po enakih pogojih in 
standardih, kot veljajo v sistemu javnega zdravstva. Investicija predvideva nakup ustreznega 
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števila reševalnih vozil v konfiguracijah reanimobil, terensko nujno reševalno vozilo (NRV), 
nadgradnja 4x4 in 8x8 in opredeljuje modernizacijo voznega parka reševalnih vozil SV, s 
katerim bo enotam SV zagotovljena podpora pri izvajanju usposabljanj in vseh oblikah
delovanja SV doma in v tujini. Investicija predstavlja razvoj zmogljivosti SV in obrambnih 
interesov Republike Slovenije ter doseganje ciljev zmogljivosti znotraj zavezništva.

Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere 
bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne 
obveznosti.

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0028 z izhodiščno vrednostjo 5.750.000 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.000.000 EUR.

Dokup opreme za obstoječi ROLE 2 BL

Glavni cilj je zagotovitev kirurške zmogljivosti Role 2 BL za potrebe delovanja SV, v skladu s 
sprejetimi obveznostmi izhajajočimi iz CZ (kot samostojna enota ali enota, ki podpira pri 
delovanju tudi srednjo bataljonsko bojno skupino), za potrebe prevzema vloge vodilne države 
v BMTF ter v primeru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obnovljena zmogljivost 
bo ustrezala zahtevam Kodne oznake za Role 2 BL in zahtevam STANAG 2228 (3) AJP 
4.10. B/C Allied Joint Doctrine for Medical Support ter slovenske nacionalne zakonodaje iz 
zdravstvenega področja. 

Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere 
bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne 
obveznosti. 

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0020 z izhodiščno vrednostjo 2.000.000 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 1.900.000,00.

7. Raketni sistemi

Protioklepni sistemi 

Investicija bo namenjena dokupu protioklepnih raketnih sistemov za opremljanje enot SV 
skladno s prioritetami in kriteriji pripadanja. Skladno z nacionalnimi kriteriji in zahtevami 
Zavezništva za skupno delovanje bo vzpostavljena tudi potrebna zaloga protioklepnih raket. 
Obseg zalog bo določen na podlagi ocen ogroženosti, življenjske dobe raket in predvidene 
porabe raket za usposabljanje.

Za realizacijo projekta bo v letu 2022 izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere 
bomo izvedli postopke naročil, sklenili pogodbe ter realizirali določene prevzete finančne 
obveznosti. 

Za projekt je odprt NRP šifra: 1914-21-0030 z izhodiščno vrednostjo 34.900.000 EUR, v letu 
2022 je predvideno plačilo finančnih obveznosti v višini 3.000.000 EUR.
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Zračna obramba

Investicija je namenjena izgradnji zmogljivosti SV za zagotavljanje nacionalne ter kolektivne 
obrambe v okviru Nata. V letu 2022 bo pripravljena investicijska dokumentacija za 
zagotovitev zračne obrambe kratkega in srednjega dosega.

III

Vlada Republike Slovenije bo spremljala uresničevanje tega načrta in ga po potrebi 
spremenila oziroma dopolnila. 

Priloga:
- Izvajanje investicij v SV v letu 2022 (tabela).
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