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PRILOGA1
Številka: 843-23/2021-30
Ljubljana, dne 17. 01. 2022
EVA /

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

ZADEVA: Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letu 2022 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno 
besedilo, 95/15 in 139/20) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) 
je Vlada Republike Slovenije na ___ redni seji dne ______________ pod ___ točko 
dnevnega reda sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: načrt).

2. Ministrstvo za obrambo s tem sklepom seznani vse prejemnike načrta. 

3. Vlada Republike Slovenije z načrtom seznani predsednika Republike Slovenije in 
Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Priloga:
- Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v letu 2022. 

                                                                         Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                        vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:
– predsednik Republike Slovenije
– Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije
– ministrstva
 vladne službe

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Valter Vrečar, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve Ministrstva za 

obrambo,
– generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:

 mag. Matej Tonin, minister za obrambo,
 Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.

5. Kratek povzetek gradiva:
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v  
letu 2022 (v nadaljevanju: načrt) obsega najpomembnejše vaje v obrambnem sistemu in 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Vaje, navedene v načrtu,
so časovno in finančno opredeljene. Za vsako vajo je določena organizacijska enota 
oziroma nosilec, odgovoren za pripravo vaje. Določeni so tudi vadbenci na vajah in kraj 
izvedbe vaj. Opredeljene aktivnosti so razdeljene na celovite vaje obrambnega sistema, 
vaje Slovenske vojske in vaje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obseg 
vaj je naveden skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v letu 2022 in pričakovanji glede 
obvladovanja epidemije COVID-19.
V načrt je vključena tudi vaja, ki je bila načrtovana v letu 2021, a je bila njena izvedba zaradi 
ukrepov preprečevanja in širjenja okužb s COVID-19 preložena na leto 2022. V načrtu se 
opredeljujejo tudi priprave na vaje, katere izvedbe bodo sledile v letu 2023.
6. Presoja posledic za:

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

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:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
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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) (EUR)

Znesek za t + 1
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1911 - MO -
upravni del

1911-17-0002
Vzdrževanje in 

nadgradnja KIS MO 
2018-2023

5885
mednarodno 
sodelovanje

23.000

1911- MO -
upravni del

1911-21-0005  
Zagotavljanje 

pogojev za 
delovanje MO

5885 
mednarodno 
sodelovanje

17.000

1911- MO –
upravni del

1911-21-0006
civilne zmogljivosti 

za mednarodne 
operacije in misije

7639 
civilne 

zmogljivosti 
za 

mednarodne 
operacije in 

misije

1.000

1912 - URSZR

1912-11-0004

Izobraževanje in 
usposabljanje sil za 

zaščito

153179
preventivna 
dejavnost v 

sistemu 
zaščite in 
reševanja

3.000  

1912 - URSZR 

1912-11-0004

Izobraževanje in 
usposabljanje sil za 

zaščito

6278
komisije, 

enote in štabi 
CZ

23.000 

1912 - URSZR

1912-11-0014

mednarodno 
sodelovanje v 
mednarodnih 
povezavah

8833
mednarodno 
sodelovanje

3.000  

1912 - URSZR

1912-17-0006
vaje za module

1912-19-0001
Praktična vaja CZ  
SI QUAKE 2021

1912-18-0007
R&R projekti in 

Mehanizem CZ EU

130140
vaje za 
module

170232
projekti EU 
CZ – EU del

170233
projekti EU 

CZ –
slov.udel.

43.000
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2711 - MZ

2711-17-0013 
Delovanje NMP in 

zdravstva v izrednih 
razmerah

6529
Delovanje 

zdravstva v 
kriznih 

razmerah in 
vojni

15.000

1914 –
Generalštab 
Slovenske vojske 

1914-11-0010 
Usposabljanje in 

vaje

6474
Usposabljanje 

in vaje
3.672.900

SKUPAJ 3.800.900

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

OBRAZLOŽITEV:
Predvideni stroški za izvedbo vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letu 2022 znašajo:
- za celovite vaje obrambnega sistema 41.000 EUR,
- za vaje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 72.000 EUR,
- za vaje, na katerih bodo sodelovali vadbenci iz javnega zdravja, bo Ministrstvo za zdravje 

zagotovilo 15.000 EUR, 
- za usposabljanja in vaje Slovenske vojske 3.672.900 EUR  (za mednarodne vojaške vaje 

v tujini 1.554.000 EUR, mednarodne vojaške vaje v Republiki Sloveniji 1.383.500 EUR, 
mednarodna vojaška usposabljanja v tujini 466.400 EUR in mednarodna vojaška 
usposabljanja v Republiki Sloveniji 269.000 EUR).

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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (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, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) 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
- DOZ
- SGS
- URSZR
- GŠSV
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PREDLOG
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka:
Datum: ____________________

Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo 95/15 in 139/20) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada 
Republike Slovenije na ___ redni seji dne ______________ pod ___ točko dnevnega reda 
sprejela 

N A Č R T 
VAJ V OBRAMBNEM SISTEMU IN SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI LETU 2022

1. UVOD

S sodelovanjem Republike Slovenije na vajah, ki jih organizirata Nato ali Evropska unija na 
področju civilne obrambe in kriznega upravljanja, se bo nadaljevalo teoretično preverjanje 
rešitev in utrjevanje vzpostavljenih sistemov odzivanja na nacionalni in mednarodni ravni. 
Slovenska vojska bo z udeležbo na vajah in usposabljanjih v sistemu kolektivne obrambe v 
letu 2022 zagotavljala nadaljevanje lastnega razvoja, vzdrževala povezljivost v sistemu 
kolektivne obrambe in zagotavljala pripravljenost za izvajanje nalog vojaške obrambe. 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo v letu 2022, poleg sodelovanja na 
mednarodnih vajah, dal poudarek praktičnemu usposabljanju deležnikov pri odzivanju ob 
velikih naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji. Razvoj obrambnega sistema,
vključno z usposabljanji, bo temeljil na usmeritvah, določenih v Resoluciji o strategiji 
nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/19), Resoluciji o splošnem 
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, 
št. 99/10), Obrambni strategiji Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije, št. 80000-
1/2012/4 z dne 7. 12. 2012), Doktrini vojaške strateške rezerve (Vlada Republike Slovenije, 
št. 80300-2/2012/5 z dne 25. 10. 2012) ter Srednjeročnem obrambnem programu 2018 –
2023 (št. 80300-1/2018/3 z dne 19. 4. 2018 in št. 80300-1/2021-3 z dne 21. 4. 2021).

Z namenom preverjanja rešitev iz obrambnih načrtov vadbencev, izdelanih na podlagi 
Uredbe o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13), se v letu 2022 načrtuje 
sodelovanje na šestih celovitih vajah, od tega sta dve s področja kibernetske obrambe, dve s 
področja kriznega upravljanja (v okviru zveze Nato in Evropske unije) ter vaja s področja 
jedrske varnosti v okviru Nata. Zaradi omejevalnih ukrepov pred širjenjem epidemije COVID-
19 bo vaja Short Notice Exercise 2021, katere izvedba je bila načrtovana v letu 2021, 
realizirana v letu 2022.

Skladno z usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) bo na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 na državni ravni izvedena ena vaja, na 
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regijski ravni pa šest vaj. Na mednarodni ravni bo Republika Slovenija v skladu z 
razpoložljivimi zmogljivostmi sodelovala na petih vajah, organiziranih v okviru mehanizma 
civilne zaščite Evropske unije, ter skupno vajo slovenskih in avstrijskih gasilcev. Izvedena bo 
tudi teoretična vaja s področja kibernetskih napadov na jedrske objekte ter teoretična vaja na 
temo odzivanja na posledice jedrske ali radiološke nesreče.  

Z izvedbo vaj in usposabljanj, načrtovanih v letu 2022, se bo uresničilo temeljne cilje obeh 
podsistemov nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije.
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2. OBRAMBNI SISTEM

2.1. CELOVITE VAJE OBRAMBNEGA SISTEMA 

V okviru celovitih vaj obrambnega sistema se bodo cilji vaj v letu 2022 nanašali na 
preverjanje načrtovanih postopkov skladno z določili zakonskih, podzakonskih in drugih 
podlag ter preverjanje rešitev ministrstev, vladnih služb ter gospodarskih družb, zavodov in 
drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo, za odzivanje na 
razmere v varnostnem okolju. Vaje so oblikovane na podlagi fiktivnih scenarijev zaostrovanja 
razmer v širšem mednarodnem okolju na področju kibernetskih groženj, hibridnih delovanj ali 
drugih kriznih razmer, ki lahko predstavljajo tveganja nacionalni varnosti Republike Slovenije. 
Na vajah se bo na nacionalni ravni preverjalo tudi že implementirane postopke in rešitve,
uveljavljene v okviru kriznega upravljanja in odzivanja v Evropski uniji in Natu. Organizacija 
in izvedba posamične celovite vaje obrambnega sistema bo urejena s posebnim sklepom
Vlade  Republike Slovenije. 

Republika Slovenija bo v letu 2022 sodelovala tudi pri pripravljalnih aktivnostih na vaje 
Evropske unije in Nata, katerih izvedba je sicer načrtovana šele v prihodnjih letih, priprave
nanje pa zahtevajo aktivno udeležbo držav.

2.1.1.CELOVITE VAJE OBRAMBNEGA SISTEMA V LETU 2022

V letu 2022 se načrtuje izvedba šestih celovitih vaj obrambnega sistema. Preko vaj 
navedenih v nadaljevanju bo Slovenija sodelovala na aktivnostih, katerih nosilec priprave in 
organizacije so zavezništvo Nato, Evropska unija ali drugi nosilci, kot npr. Center odličnosti 
za kibernetsko obrambo v Tallinu, Estonija. 

Glede na vsebino in obseg vaj bo organizacija in izvedba vaj na nacionalni ravni vključevala 
ministrstva, vladne službe, Slovensko vojsko in nekatere gospodarske družbe, zavode in 
druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo. Gre predvsem za 
vadbence, ki so nosilci načrtovanja na obrambnem področju.

Zap.
št.

Naziv in vrsta vaje
Nosilec 

odgovoren 
za izvedbo

Vadbenec / 
število 

udeležencev

Čas in kraj izvajanja 
vaje

Ocena 
stroškov

(EUR) 

1.

SHORT NOTICE EXERCISE 
2021 - SNEX21
Natova vaja z minimalnim 
vnaprejšnjim obveščanjem 

Ministrstvo za 
obrambo

Vlada RS, 
državni organi /

30

24 urna vaja v obdobju 
Januar – februar 2022 

sedeži vadbencev
500 
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2.
CRISIS MANAGEMENT 
EXERCISE 2022 – Natova vaja
kriznega odzivanja

Ministrstvo za 
obrambo

vlada RS, 
državni organi, 
gospodarske 
družbe / 100 
udeležencev

10. 3. 2022 – 16. 3. 
2022

sedeži vadbencev
15.000 

3.
LOCKED SHIELDS 2022 (LS22) 
– Nato in COE; vaja kibernetske 
obrambe in strateškega odločanja

Ministrstvo za 
obrambo

državni organi, 
gospodarske
družbe / 100 
udeležencev

V času od aprila do 
konca leta 2022 

sedeži vadbencev
18.000 

4.

PARALEL AND COORDINATED 
EXERCISE INTEGRATED 
RESLOVE 2022 (PACE EU IR22) 
– vaja kriznega upravljanja EU  

Ministrstvo za 
obrambo

državni organi, 
gospodarske 
družbe / 100
udeležencev

19. 9. 2022 – 18. 11. 
2022 

sedeži vadbencev
2.000

5.
CYBER COALITION 2022 –
CC22
Natova vaja kibernetske obrambe

Ministrstvo za 
obrambo

državni organi /
100

udeležencev

November 2022 / 
december 2022

sedeži vadbencev
5.000 

6.
ABLE STAFF 2022 – AS22
Natova vaja s področja jedrske 
varnosti

Ministrstvo za 
obrambo

MZZ, MO / 
12

Oktober 2022 / 
november 2022

sedeži vadbencev
1.000 

2.1.2.PRIPRAVE NA VAJE OBRAMBNEGA SISTEMA V LETU 2022 Z IZVEDBO V LETU 
2023

V letu 2022 bo potekalo načrtovanje in priprava na vaje, ki bodo izvedene šele leto kasneje, 
vendar njihova vsebina in obseg zahtevata pravočasne predhodne priprave. Tudi v primeru 
celovitih strateških in mednarodnih vojaških vaj in usposabljanj Nata in EU, katerih izvedba je 
načrtovana v prihodnjih letih, priprave nanje pa že zahtevajo aktivno udeležbo držav, so 
vadbenci ali udeleženci vaje dolžni aktivno sodelovati v fazi priprav na vajo.

2.2. VAJE IN USPOSABLJANJA SLOVENSKE VOJSKE 

Usposabljanja in vaje SV za izvajanje nalog, opredeljenih v Zakonu o obrambi (Uradni list 
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo 95/15 in 139/20), so temeljno vodilo načrtovanja 
usposabljanj in vaj v posameznem letu. Pri načrtovanju usposabljanj in vaj so upoštevane 
tako zahteve, ki izhajajo iz dokumentov zveze Nato ter njihovih planskih dokumentov, kakor 
tudi zahteve sodelovanja SV v okviru EU pa tudi zaveze, ki izhajajo iz dvo- ali večstranskih 
dogovorov z zaveznicami in partnerskimi državami. Pri načrtovanju usposabljanj in vaj so
upoštevane tudi potrebe izvedbe usposabljanj in vaj za vse (ali vsaj večji del) rodov SV v 
različnih domenah vključno z združenim bojevanjem oz. delovanjem. Usposabljanja in vaje 
se izvajajo tako na ozemlju RS kot tudi v tujini. 

Pomemben del načrtovanja usposabljanj in vaj je namenjen tudi utrjevanju ali razvoju 
sodelovanja z različnimi organi in organizacijami izven Ministrstva za obrambo, z nosilci 
nacionalno varnostnega sistema. 
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Pri načrtovanju usposabljanj in vaj so bile upoštevane zaveze Republike Slovenije, osnovne 
usmeritve Zavezništva za hitro in odločno odzivanje na nove varnostne izzive z vzhoda in 
juga, s poudarkom na krepitvi odvračalne in obrambne drže, kot tudi usmeritve Ministrstva za 
obrambo.

Težišče usposabljanj in vaj poveljstev in enot SV bo v letu 2022 usmerjeno v:
 re-evalvacijo prve srednje bataljonske bojne skupine ter v nadaljevanju vzdrževanje 

njene pripravljenosti.
 pripravo, certifikacijo in vzdrževanje pripravljenosti deklariranih sil (SOFEVAL bojne 

skupine ESD (SOLTG), pripravo sil za sodelovanje v Natovih sile za hitro 
posredovanje – NRF23, Natovi Pobudi za krepitev pripravljenosti – NRI, Bojna 
skupina Evropske unije – EUBG);

 sodelovanje na mednarodnih in drugih vojaških vajah ter na vajah obrambnega 
sistema, s katerimi se krepi sposobnost za krizno odzivanje doma in v tujini, 
delovanje v operacijah visoke intenzivnosti ter povezljivost z zavezništvom;

 sodelovanje SV na vajah v tujini, ki podpirajo uresničevanje slovenskih ciljev 
zmogljivosti v Natu, vključitev v Natovo strukturo sil, vaje v sklopu krepitve Natove 
obrambne in odvračalne drže, vaje kot pripravo na sodelovanje v mednarodnih 
operacijah in misijah in vaje, ki uresničujejo regionalne in druge večnacionalne 
dogovore;

 preizkus zmogljivosti SV za podporo zavezniških sil za delovanje in prehod preko 
ozemlja Republike Slovenije skladno z načrti zavezništva (podpora države gostiteljice 
in RSOM);

 vzdrževanje potrebne sposobnost za odzivanje ob naravnih in drugih nesrečah;
 nadgradnjo vaje ADRIATIC STRIKE;
 načrtovanje vaj, ki zahtevajo izvedbo streljanj z orožji kalibra nad 100 mm oz. večjih 

enot (Bataljonska bojna skupina - BBSk) v tujini;
 vzdrževanje in doseganje strelske usposobljenosti posameznika in enot skladno s 

pravili in programi.

2.2.1. Mednarodne vojaške vaje v tujini in v Republiki Sloveniji

Zap.

št.
Naziv in vrsta vaje

Nosilec, 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / število 
udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

MEDNARODNE VOJAŠKE VAJE V TUJINI
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Zap.

št.
Naziv in vrsta vaje

Nosilec, 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / število 
udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

1.

A5+CPE (Cyberspace 
Preparedness Exercise)
Vaja na področju kibernetske 
obrambe, spoznavanje in 
preizkušanje delovanja Cyber 
Ranga.

ZDA,
PSSV

PSSV, EKIS / 8
Konec leta,

Nemčija
10.000 

2.

ADRIAN POOL 
Taktična trilateralna mornariška 
vaja OS Črne Gore, OS Francije 
in SV po temi protiminskega 
delovanja na morju, vključujoč 
TVBS.

OS Črne Gore,
Os Francije in

430. MOD
PMP / 12

SEP 2022,
Črna Gora

15.000 

3.

ADRION (LIVEX, CAX)
Mednarodna mornariška taktična 
in poveljniško štabna vaja držav 
JADRANSKO-JONSKE pobude.

OS Hrvaške,
430. MOD

430. MOD / 20     
JUL 2022, 
Hrvaška

30.000 

4.

ALLIED SPIRIT
Združena taktična vaja 
brigadnega nivoja. SV sodeluje s 
TANKV v vlogi naznačevalcev. 

ZDA,
LOGBR

TANKV /
25

11. 1. – 5. 2.
2022,

Nemčija
30.000 

5.

AMPLE STRIKE 
Mednarodna taktična vaja 
izvajanj neposredne podpore iz 
zraka, z bojnim streljanjem.
Vzajemnost sodelovanja z vajo 
ADRIATIC STRIKE.

OS Češke,  
15. PVL 

UZO,
posadke PC9 / 20

SEP 2022,
Češka

30.000 

6.

ARTILJERIJSKA VAJA
Taktična vaja z bojnim 
streljanjem havbic in minometov 
na dolge razdalje.

OS BDN,
1.BR

Baterija za ognjeno 
podporo /

70

JAN – SEP
2022,
BDN

80.000

7.
BOLD QUEST
Taktična specialistična vaja 
usmerjevalcev združenega ognja.

BDN
15. PVL

UZO  / 2
JAN – DEC 

2022,
Evropa

7.000 

8.
BRILLIANT JUMP II
Preverjanje postopkov aktivacije 
VJTF – napotitev.

JFCBS, 
GŠSV

SVN NRF22 CIMIC / 
4

28. 2. – 10. 3. 
2022,
BDN

8.000 

9.

CELULEX
Specializirana vaja delovanja na 
področju biologije 
(vzorčenje/analize).

OS Portugalske
LOGBR

ČLAB SIBCRA / 10
3. 10.–7. 10. 

2022  
Portugalska

15.000 

10.
CERFP
Certifikacijska medicinska 
taktična vaja.

140. MDG ZDA, 
LOGBR

ROLE2 in 
evalvacijsko osebje /

4

11. 5. – 16. 5.
2022,
ZDA

15.000

11.

CHALLENGE     
Bilateralna taktična vaja zračne 
obrambe, z bojnim streljanjem, 
izvedba neposredne ognjene 
podpore.  

OS    Severne 
Makedonije, 

72.BR, 15. PVL

PC9, BZO, UZO
  / 90

SEP – NOV, 
2022    

Krivolak, 
Severna 

Makedonija

100.000 
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št.
Naziv in vrsta vaje

Nosilec, 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / število 
udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

12.

COMBINED RESOLVE 17

Združena taktična vaja 
brigadnega nivoja. SV 
sodeluje s TANKV v vlogi 
naznačevalcev (ZDA morajo 
še potrditi udeležbo)

ZDA,

LOGBR

TANKV /

25

15. 5. – 16. 6.

2022,

Nemčija

JMRC

30.000

13.

CWIX
NATO postopkovno tehnična vaja 
interoperabilnosti s področja 
komunikacijsko informacijskih 
sistemov.

NATO,
OS Poljske, 

PSSV

SIK, J6, EKIS, 
72.BR, CZU / 30

6. 6. – 23. 6. 
2022,  
JFTC 

Bydgoszcz, 
Poljska 

90.000 

14.
CYBER ENDEAVOUR
Simpozij in tehnična vaja 
kibernetske obrambe.

OS Nemčije,
MORS

EKIS, PSSV, GŠSV, 
OVS / 12

MAR – NOV, 
Nemčija

14.000 

15.

CYBER INTEGRATION 
EXERCISE            
Vaja s področja kibernetske 
varnosti v podporo izgradnje 
zmogljivosti za usposabljanje po 
področju kibernetske varnosti.

 OS ZDA,    
PSSV

J-6 PSSV, EKIS / 6
14. 2. – 20. 2. 

2022,
ZDA

20.000

16.

CYBER SHIELD
Praktična kibernetska vaja s 
področja obrambe računalniških 
omrežji na podlagi realnih 
scenarijev.

OS ZDA,
J6 GŠSV

J6 GŠSV, PSSV, 
EKIS /

 4

17. 7. – 30. 7.
ZDA

12.000

17.

DYNAMIC FRONT 
Taktična poveljniško štabna vaja 
s področja interoperabilnosti 
ognjene podpore z uporabo 
sistema ASCA. Priprava eFP. 

 OS ZDA,
1. BR

eFP / 2,
 1 MKD,
1 MNE

22. 7. – 4. 8. 
2022,
JMRC,   
Nemčija

5.000

18.
EMERALD WARRIOR
Taktična specialistična vaja 
usmerjevalcev združenega ognja.

OS ZDA
15. PVL

UZO  / 2
JAN-DEC 

2022,
ZDA

8.000

19.
GOLDEN MASK
Taktična pripravljalna vaja voda 
JRKBO v NRF 23.

OS Nemčije,
72. BR

Vod JRKBO 
NRF 23 /

30

SEP 2022, 
Nemčija

50.000

20.

HEC CUTAWAY       
Mornariška taktična vaja s 
področja protiminskega 
delovanja.

OS Francije, 430. 
MOD 

OSPD / PMP / 10
APR – MAJ 

2022, 
Francija

20.000 

21.

FIRE BLADE           
Akademski seminar, priprave na 
simulatorju in bojno streljanje 
helikopterjev, Taktična 
helikopterska vaja Evropske 
obrambne agencije EDA. Služi 
kot priprava na evalvacijo 
letalskih enot (TACEVAL) in 
izgradnjo SOATU.

OS Madžarske,
EDA,

 15. PVL

HEESK SOATU 
zmogljivosti / 25

7. 6. – 24. 6. 
2022, 

Madžarska

20.8. – 15.9. 
2022 

Portugalska, 
Madžarska

150.000 
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št.
Naziv in vrsta vaje
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udeležencev
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22.

INIOCHOS          
Združena taktična vaja in taktična 
vaja z bojnim streljanjem, 
osredotočena na delovanje 
letalskih enot.

OS Grčije,
15. PVL

JTAC, PC9 / 40
28. 3. – 7. 4. 

2022,
Grčija

60.000 

23.

JOINT COOPERATION 
Specialistična taktična vaja s 
področja civilno vojaškega 
sodelovanja.

OS Nemčije, 
PSSV

CIMIC / 10
1. 11. – 30. 11.

2022,
Nemčija

10.000 

24.

KALKAR SKY
Operativno taktična, poveljniško 
štabna, računalniško podprta 
vaja. Pretežno po zračni domeni. 
Zadnja vaja pred certifikacijsko 
vajo STEADFAST JACKAL. 
Priprava NRF 23.

OS Nemčije,
PSSV in 15. PVL.

SVN pripadniki 
JFAC DEU /

20

24. 1. – 11. 2
2022,

JFAC DEU HQ 
Kalkar,
Nemčija

21.000

25.

LATVIJA
Serija taktičnih vaj in usposabljanj
v Latviji v podporo usposabljaje 
eFP in izgradnje NRI 
motorizirane čete.

TBD
72. BR

MOTČ (NRI) / 150
AVG, SEP

 2022,
Latvija

500.000

26.
LAVAREDO (5 TORRI) Taktična 
vaja med R Italijo in R Slovenijo-
poletna vojaška alpinistika.

OS Italije,
1. BR

132. GORP / 10
JUL 2022,

Italija
10.000 

27.
MAGIC CARPET
Taktična specialistična vaja 
usmerjevalcev združenega ognja.

OS Španije
15. PVL

UZO / 3
NOV

 2022,
Španija

5.000

28.

NATO-GEORGIA EXERCISE 
(NATO GEO22)
Poveljniško štabna, računalniško 
podprta taktična vaja.

NATO,
OS Gruzije,

72. BR

Odzivna celica BBSK 
/
5

23.3.-25.3.
2022,

Gruzija
5.000 

29.
PUMPKIN LAND
Taktična vaja s področja civilno 
vojaškega sodelovanja.

OS Avstrije,
PSSV

Enota CIMIC, J9 / 
5

2. polovica 
2022,

Avstrija

4.000

30.
PLATINUM WOOLF
Taktična vaja s področja uporabe 
ne-ubojnih sredstev.

OS Srbije, 
OS ZDA, 

SEVP

Namenska skupina 
po področju uporabe 
ne-ubojnih sredstev / 

10

JUN 2022,
Srbija

10.000 

31.

SOLTG EVALVACIJSKA VAJA
Taktična vaja za izvedbo 
SOFEVAL Kopenskega odreda 
za specialno delovanje (SOLTG).

Specialne sile 
Države 

gostiteljice, 
ESD

Pripadniki KOSD in 
NPE / 180

2. polovica
2022,
BDN

100.000 

32.

STEADFAST INTEREST 22-2 
Vaja s področja vojaške 
obveščevalne dejavnosti 
HUMINT.

NHCOE 
Romunija, GŠSV

GŠSV, PSSV, OE 
PSSV / 10

10. 6. – 26. 6. 
2022

Romunija
15.000 

33.
STEADFAST JACKAL
Poveljniško štabna, računalniško 
podprta vaja, operativne ravni na 

NATO,
MAG DEU,

15. PVL 

JFAC
/ 10

15. – 24.11. 
2022,

Nemčija in 
20.000 
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št.
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odgovoren za 

izvedbo
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izvajanja vaje
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(EUR)

kateri se bo urilo in evalviralo 
združeno operativno poveljstvo 
za potrebe NRF.

Belgija

34.

STEADFAST JUPITER
3 nivojska, poveljniško štabna 
računalniško podprta vaja. 
Priprave na SVNKON NRF DEU 
JFAC 23.

JFCNP / GŠSV/
PSSV/ MSSVT

GŠSV/MSSVT/ 
PSSV (odzivne 

celice), 15. PVL / 15

11. 10. – 20. 
10. 2022
Evropa

20.000 

35.

STRELJANJE ZRAK – ZRAK
Taktična vaja z bojnim 
streljanjem letal na cilje v zraku. 
(S strani OS GRE prestavljena na 
2022).

OS Grčije,
15. PVL

PC 9 /
40

JAN – DEC
2022,
Grčija

250.000 

36.

TOXIC VALLEY        
Taktična specializirana vaja 
delovanja JRKB laboratorijev in 
skupin SIBCRA.

OS Slovaške, 
LOGBR 

KEM LAB, SIBCRA, 
VNUS / 30

SEP 2022, 
Slovaška

35.000 

37.

VAJA EOD/C-IED  Specialistična 
mednarodna taktična vaja po 
področju uničevanja 
neeksplodiranih in improviziranih 
ubojnih sredstev. 

BDN,
430. MOD

VUNUS, OSPD
/ 22

2. polovica 
2022,
BDN

60.000 

38.

VAJA PROTIMINSKIH 
POTAPLJAČEV     Mednarodna
taktična vaja in usposabljanje
mornariških protiminskih enot v 
preiskavi, identifikaciji in 
uničevanju podvodnih 
eksplozivnih sredstev, čiščenje 
obalnih voda in pristanišč ter 
usposabljanje v protiminskem 
bojevanju.

BDN, 
430. MOD

OSPD, PMP / 12
2. polovica 

2022,
BDN

35.000 

39.
VIGOROUS WARRIOR
Mednarodna medicinska 
simulacijska vaja (TTX).

OS Madžarske,
LOGBR

ROLE2, BMTF /
6

3. 4. – 9.4.
2022,

Madžarska

5.000

40.

VOJAŠKA VAJA V PODPORO 
PREDSEDOVANJU EU 1/2          
Taktična in štabna vojaška vaja v 
organizaciji države, ki predseduje 
Svete EU.

FRA,
PSSV

Štabno osebje, 
specialisti in enota 

do ranga voda /
50

1. polovica 
2022, 

Francija
50.000 

41.

VOJAŠKA VAJA V PODPORO 
PREDSEDOVANJU EU 2/2          
Taktična in štabna vojaška vaja v 
organizaciji države, ki predseduje 
Svetu EU.

CZE,
PSSV

Štabno osebje, 
specialisti in enota 

do ranga voda /
50

2. polovica 
2022, 
Češka

50.000 

MEDNARODNE IN VEČJE VOJAŠKE VAJE V SLOVENIJI

42.
BMTF/ROLE2 VAJA
Taktična medicinska vaja enot.

BMTF,
LOGBR

BMTF/ROLE 2 /
BMTF do 100,
OS ZDA 60,

OKT 2022,
Slovenija

50.000
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SV 70

43.
BRILLIANT JUMP I
Preverjanje postopkov aktivacije 
VJTF – alarmiranje.

JFCBS,
GŠSV

GŠSV/OC/NRF22 
CIMIC / 4

1. 1. – 31. 1.
2022,

Slovenija

500 

44.

EAGLE VITEZ
Streljanje s skupinsko 
oborožitvijo, taktične vaje z
bojnim streljanjem oddelka ob 
podpori minometov ter 
brezpilotnih letal.

173.IBCT/OS 
ZDA,

72. BR in CZU

Pehotni oddelki, 
artilerijske enote za 

podporo / 
SV 100,

OS ZDA  250

21.2. –11.3.
2022,

OSVAD,
Slovenija

60.000 

45.

FULL TANG
Taktična vaja in bojno streljanje 
inženirskih enot ter enot, ki 
izvajajo proženje eksploziva. 
Povezana z vajo PRESKOK 22.

173. IBCT,
1.BR

Inženirske enote, 
SEVP, enota za 

uničenje NUS / 100,
tuje OS / 485

OKT 2022, 
Slovenija

70.000 

46.

JADRANSKI UDAR / ADRIATIC 
STRIKE
Taktična vaja in taktična vaja z 
bojnim streljanjem SV.

15. PVL

Enote NZP, letalska 
in helikopterska 

enota, LEBA, UZO, 
MM enote, BPL, 

EEB / 
SV 500,

tuje OS 100

MAJ – JUN 
2022,

Slovenija
140.000 

47.

LIPICANEC
Taktična vaja z bojnim 
streljanjem logističnih enot. 
Povezana z vajo PRESKOK 22.

173. IBCT, 
LOGBR

TRAČ, ČZD / 
SV 80, 

tuje OS / 300

OKT 2022, 
Slovenija

40.000 

48.

PRESKOK 2022
Združena taktična vaja Sil SV, ki 
združuje poveljniško štabno vajo, 
taktične vaje enot ter taktične 
vaje z bojnim streljanjem Sil SV 
in zaveznikov (STJU, FULL 
TANG, LIPICANEC, 
SOKOL/FALCO, ).

PSSV

Sile SV /
SV 2000

tuje OS 800

OKT 2022,
OSVAD,
Slovenija

200.000

49.

RAMSTEIN GUARD 
Taktična vaja s področja zaščite 
pred elektronskim delovanjem 
zoper zračna plovila.

COM AIRCOM,
 15. PVL

15. PVL, EEB
/ 30

9. 1. – 13. 1. 
2022,

 Slovenija
15.000 

50.

RE-EVALVACIJA BBSK, EUBG, 
NRI in KOZ ROLE 2   
Računalniško podprta poveljniško 
štabna vaja ter taktična vaja enot 
in zmogljivosti.   

PSSV,
1. BR

72. BR,
LOGBR,

CZU

POV BBSK (72. BR),
četa EUBG, 

VV JRKBO NRI, 
ROLE 2 /

200

JAN 2022
APR 2022
JUN 2022,
OSVAD,

vpoklicana 
zemljišča v 

Sloveniji

20.000 

51.

SOKOL / FALCO
Taktična vaja vzorčenja RKBO 
substanc v sklopu vaje 
PRESKOK 22, odprta za 

LOGBR

LAB, 1.BR in 72.BR 
JRKBO, VUNUS / 

SV 70, 
tuje OS 20

OKT 2022, 
Slovenija

25.000 
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sodelovanje tujih OS.

52.

SPIDER WEBS
Specialistična taktična vaja iz 
področja nadzora in kontrole 
zračnega prostora. Preverjanje 
16.CNKZP po metodi TACEVAL
(certificiranje 16.CNKZP).

15. PVL 16. CNZKP / 100
SEP - OKT  

2002,
Slovenija

5.000

53.

SWIFT RESPONSE
Padalsko desantna taktična vaja 
s ciljem ponovnega zavzetja in 
zavarovanja kritične 
infrastrukture.

OS ZDA,
15. PVL

Enote SV /
SV 200,

tuje OS 800

MAJ 2022,
Letalska baza 

Cerklje,
Slovenija

50.000

54.
TOREJON ARCHER
Taktična vaja s področja nadzora 
zračnega prometa.

NATO,
15. PVL

16. CNZKP /
30

MAR 2022,
Slovenija

3.000

55.

ZVEZDA TRIGLAVA / TRIGLAV 
STAR
Taktična vaja in taktična vaja z 
bojnim streljanjem gorskih enot v 
organizaciji 1. BR, OS GBR in 
OS ZDA. Odprta za države 
partnerice. 

1. BR, 
OS Velike 
Britanije,
OS ZDA.

POV 132. GORP, 
enote do nivoja čete 

ter helikopterske 
posadke / 
SV do 80, 

tuje OS 200

OKT 2022,
Gorenjska ter 

vadišča in 
strelišča SV,

Slovenija

50.000 

56.

TROJAN FOOTPRINT SOUTH / 
BLACK SWAN
Povezana taktična vaja 
specialnih sil v Fazo IA vaje 
DEFENDER OPE 2022.

OS ZDA, 
OS HUN,

ESD

SOLTG, 
posamezniki v R-
SOCC, elementi 

SOATU / 180

MAJ 2022
SVN, HUN, 
HRV, BGR, 

ROU

200.000 

57.

ZLOMLJENO KRILO
Praktična taktična vaja zaščite in 
reševanje po področju 
preiskovanja vojaške letalske 
nesreče.

Vojaški letalski 
organ (VLO),

15. PVL

Preiskovalci, gasilci, 
reševalci, 

posamezniki in 
enote v podpro 

preiskovanju (BPL, 
HEL, LOG, KRIM, 

SEVP…) / 30

JUN 2022,
Slovenija

5.000

MEDNARODNA USPOSABLJANJA V TUJINI

58.

AIR INTEGRATION (COMAO)
Usposabljanje s področja 
taktičnih postopkov integracije 
kopenskih in zračnih enot ter 
združenih zračnih operacij.

31. FW,
15. PVL

15. PVL / 30

10.1. – 14. 1.
14. 2. – 18. 2. 

2022,
Italija

15.000 

59.

BMTF            
Usposabljanje ''Balkanske 
medicinske združene enote'' 
skladno z načrtom izvedbe 
usposabljanja in vaj BMTF.

LOGBR
pripadniki BMTF / 

100

JAN – DEC
2022,

Evropa
30.000 

60.
Definitive Surgical Trauma 
Care - Live Tissue Training
Usposabljanje za oskrbovanje 

Avstrija,
LOGBR

ROLE 2 / 
6

JAN – DEC 
(3 x 2 dni)

2022,

20.000
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strelnih ran. Avstrija

61.

DYNAMIC VICTORY
Skupno zaključno terensko 
usposabljanje kandidatov ŠČ in 
kadetov “Royal Military Academy 
Sandhurst” (RMAS).

RMAS,
CVŠ/ŠČ

Kandidati in 
pripadniki ŠČ / 40

5. 11. – 19. 11. 
2022, 
BDN

30.000 

62.

DYNAMIC MOVE
Nato RPU mornariških 
poveljniških centrov za 
protiminsko delovanje in premike 
po morju.

OS ITA,
430. MOD

430. MOD /
3

BDN,
Italija

3.000

63.

ITA MINEX
Usposabljanje operaterjev 
podatkovnega centra za PM 
delovanje.

OS ITA,
430. MOD

430. MOD /
3

BDN
Italija

3.000

64.

JTAC Continuation Training
Usposabljanje usmerjevalcev 
združenega ognja ter posadk 
zračnih plovil za izvajanje 
neposredne zračne podpore in 
hkrati podpora programa 
usposabljanja OS Madžarske. 

OS Madžarske, 
15. PVL

PC-9, JTAC / 40
JAN – DEC   

2022, 
Madžarska

3.400 

65.

KFOR (ZDA) 30 MTT 
Taktična vaja s ciljem  priprave 
za delovanje v KFOR.  SV 
zagotavlja inštruktorje za nadzor 
množic.

1. BR
VP 1.BR, 72.BR, 

SEVP / 20

5. 2. – 27. 2. 
2022,

Nemčija
25.000 

66.

KFOR (ZDA) 31 MTT 
Taktična vaja s ciljem  priprave 
za delovanje v KFOR.  SV 
zagotavlja inštruktorje za nadzor 
množic.

1. BR
VP 1.BR, 72.BR, 

SEVP / 20

6. 10. – 30.10. 
2022,

Nemčija
25.000 

67.

Live-chemical agents training 
(LCAT) 
Usposabljanje posameznikov za 
delovanje v okolju s pravimi 
bojnimi strupi s ciljem 
vzdrževanja usposobljenosti 
posameznikov in skupin SIBCRA 
JRKBO. 

OS Slovaške,
LOGBR

Pripadniki enot LAB 
JRKBO, VUNUS, 

JRKBO 
1. in 72. BR / 30

MAR 2022, 
Slovaška

15.000 

68.

MARE APERTO     
Usposabljanje pripadnikov 
posadk ladij VNL / HPL, vkrcanje 
posadke na vojaške ladje ITA.

OS Italije,  
430. MOD

VNL, HPL / 3
APR – JUN  

2022,
Italija

4.000 

69.

MCD / EOD        
Taktično usposabljanje
protiminskih enot v preiskavi 
identifikaciji in uničevanju 
podvodnih eksplozivnih sredstev, 

OS Nemčije, OS 
Francije, OS 

Italije,
 430. MOD

OSPD, PMP /
12

JAN – DEC 
2022,
BDN

20.000 
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Zap.

št.
Naziv in vrsta vaje

Nosilec, 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / število 
udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

čiščenje obalnih voda in 
pristanišč ter usposabljanje v 
protiminskem bojevanju.

70.

MCD / VSW
Taktično usposabljanje
protiminske enote za delovanje v 
zelo plitvih vodah.

OS Poljske
OSPD, PMP /

12

JAN – DEC
2022,

Poljska
10.000 

71.

MSAP TC
Sodelovanje SV v mednarodnem 
centru za usposabljanje 
specialne aviacije (Multinational 
Special Aviation Program 
Training Centre).

MSAP (HRV),
15. PVL

SOATU /
50

JAN – DEC
2022,

Hrvaška, 
Slovenija 

Bolgarija in EU.

50.000 

72.

NIRIIS             
Usposabljanje pripadnikov 
posadk ladij VNL / HPL, vkrcanje 
posadke na vojaške ladje GRE.

OS Grčije, 
430. MOD

Posameznika iz 
posadk ladij (VNL, 

HPL) / 2

OKT – NOV 
2022,
Grčija

7.000 

73.

NRF 22/23/24 (CIMIC)
Sodelovanje na različnih 
mednarodnih aktivnostih 
usposabljanja v podporo 
izgradnje  NRF 22 CIMIC.

OS Nemčije,
Enota CIMIC

Enota CIMIC 
(taktična skupina 

NRF 22) / 9

JAN – DEC   
2022,

Evropa

20.000

74.

NRF 23 (ESD)
Sodelovanje na različnih 
mednarodnih aktivnostih 
usposabljanja v podporo 
izgradnje  NRF 23 SOLTG.

OS Nemčije,
ESD

SOLTG in
NPE NRF 23  /

do 160

JAN – DEC   
2022,

Evropa 
50.000 

75.

NRF 23 (JFAC)
Usposabljanje pripadnikov SV za 
dolžnosti v združenem poveljstvu 
za zračne operacije (JFAC) v 
podpro izgradnje NRF 23 JFAC.

JFAC DEU,
15. PVL

SVN pripadniki v 
JFAC NRF 23 / 20

JAN – DEC 
2022,       

Evropa
30.000 

76.

NRF 23 (Vod JRKBO)
Sodelovanje na različnih 
mednarodnih aktivnostih 
usposabljanja v podporo 
izgradnje  NRF 23 VOD JRKBO.

OS Nemčije,
72. BR

Vod JRKBO NRF 23 
/ 30

JAN – DEC   
2022,

Evropa
20.000 

77.

NRI (Večnamenski vod 
JRKBO)
Sodelovanje na različnih 
mednarodnih aktivnostih 
usposabljanja v podporo 
vzdrževanja NRI 22.

OS Italije,
1. BR

Vod JRKBO NRI 22 / 
30

JAN – DEC   
2022,
Italija

20.000 

78.

SEA BREEZE (Shiprider
Exchange)
Usposabljanje pripadnikov 
posadk ladij VNL / HPL, na 
vojaških ladjah OS ZDA.

OS ZDA,
430. MOD

Posadke VNL, HPL / 
do 2

JUL 
2022,

Mediteransko 
morje,

Črno morje

5.000 

79. Trauma Emergency Surgery Avstrija/ ROLE 2 / BDN, 2.000
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Zap.

št.
Naziv in vrsta vaje

Nosilec, 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / število 
udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

Prenos izkušenj s področja 
zdravstvene zagotovitve iz kriznih 
žarišč.

LOGBR 4 (1 dan)
2022,

Avstrija

80.

URAN
Usposabljanje s področja 
delovanja radioloških 
laboratorijev in umerjanje naprav 
za radiološko detekcijo.

OS Nemčije, 
LOGBR

RADLAB, VZE / 6
JAN – DEC 

2022, 
Nemčija

4.000

81.
USPOSABLJANJE PČ ZBORA
Skupno usposabljanje SVN PČ  
s PČ iz 173. IBCT.

173. IBCT,
CVŠ

CVŠ / 22
14.3. –18.3. 

2022,
Italija

5.000 

82.

WIDE WET GAP CROSSING 
AND LOGISTIC BRIDGING 
(WWGC&LB)
Mednarodna taktična vaja s 
področja zagotavljanja 
premičnosti ter načrtovanje 
tovrstnih operacij na operativnem 
nivoju v skladu z NATO doktrino.

OS Nemčije, 
MILENG COE,

72. BR

Mostovni vod INŽČ 
RB /
50

10. 10. –
14. 10.
2022,

Ingolstadt, 
Nemčija

50.000 

MEDNARODNA USPOSABLJANJA V SLOVENIJI

83.

AIR INTEGRATION
Združeno usposabljanje posadk 
zračnih plovil in zemeljskih enot 
po vsebinah:
taktičnega vodenja zračnih 
operacij (ACE), taktičnih zračnih 
kontrolnih ukrepov (ACM), 
bojnega iskanja in reševanja 
(CSAR) in ekstrakcije oseb (PR).

31. FW,
15. PVL

15. PVL / 90, 
ESD, SEVP,  

1. in 72. BR / 30,
tuje OS / 30

JAN – DEC 
2022,

(8x letno)   
Slovenija 

45.000 

84.

AP MCM DIV EVENT
Skupno usposabljanje s 
partnerskimi državami v jadranski 
regiji po področju vojaškega 
potapljanja.

430. MOD

PMP /
SV 12,

GRE, MNE, HRV, 
USA, ITA, POL 23 

SEP 2022
Ankaran
Slovenija

10.000

85.

Usposabljanje specialnih sil 
Avstrije in Slovenije Streljanje 
in taktično usposabljane po 
področju specialnega delovanja. OS Avstrije, ESD

Specialne sile / SVN 
do 20, 

tuje OS do 20

JAN – DEC 
2022,

Slovenija, 
Avstrija

30.000

86.

GORSKO USPOSABLJANJE 
SPECIALNIH SIL 
Skupno usposabljanje iz taktik 
delovanja specialnih sil v 
gorskem okolju z OS ZDA.

OS ZDA,
ESD

ESD / 12
ZDA / 12

NOV 2022, 
Slovenija

20.000 

87.

KIBERNETSKA OBRAMBA
Usposabljanje s področja 
kibernetske obrambe s ciljem 
realizacije koncepta kibernetske 

CCD COE
GŠSV

SVN / 20
CCD COE / 5

JAN – DEC 
Slovenija

4.000
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Zap.

št.
Naziv in vrsta vaje

Nosilec, 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / število 
udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

obrambe.

88.

SMUČARSKO 
USPOSABLJANJE Z OS LR 
KITAJSKE
Skupno usposabljanje OS LR 
Kitajske in SV v uporabi zložljivih 
smuči. Dogodek bilateralnega 
sodelovanja.

1. BR
132. GORP / 5,

tuje OS / 20

JAN – MAR . 
2022

Slovenija
2.000 

89.

KVALIFIKACIJSKO 
STRELJANJE Z MARINCI OS 
ZDA
Skupno streljanje marincev in 
SEVP z osebno pehotno 
oborožitvijo.

OS ZDA,
SEVP

Marinci OS ZDA, ki 
varujejo ambasado 

v RS ter SEVP /
SVN 5,
ZDA 20

JAN – DEC
2022

(4 x letno)
Slovenija

0 

90.

MCM DIVER COURSE 
Usposabljanje za protiminske 
potapljače v organizaciji SV odprt 
za sodelovanje partnerskih OS.

430. MOD
430. MOD / 10
OS MNE / 10    

OKT-DEC 
2022, Slovenija

20.000 

91.

PADALSKI SKOKI IZ VELIKIH 
VIŠIN  
Podpora in sodelovanje urjenja 
iz teme padalski skoki iz velikih 
višin v organizaciji OS Belgije.

OS Belgije
15. PVL,

ESD

Padalci ŠPADO, 
ESD, SEVP / 10,

tuje OS / 30

JAN – DEC 
2022,

Slovenija,
Belgija

15.000 

92.

SNIPER WORKSHOP
Izmenjava izkušenj s streljanjem 
na področju ostrostrelskih 
oborožitvenih sistemov, opreme, 
taktike in ostalih novosti na 
področju omenjenem področju.

ESD
Ostrostrelci /

SV, Policija 15,
tuje OS 15

APR 2022,
Slovenija

10.000

93.

TANGO SCRAMBLE 
(ADTRAC)
Usposabljanje postopkov 
varovanja zračnega prostora RS 
v sodelovanju z zavezniki 
(nadzor zračnega prostora in 
odzivne sile).

15. PVL
152. LEESK, 

16. CNZKP / 20

JAN - DEC 
2022, 

(2X mesečno)      
ZP Slovenije

48.000 

94.

TEDNI ZRAČNE PODPORE 
(AIRWEEK CAS,  AIRWEEK 
SVN AGOS)
Streljanje zračnih plovil in 
podpora šolama usmerjevalcev 
združenih ognjev OS ZDA ter 
SV.

15. PVL

15. PVL, JTAC, 
PILOTI / 30
tuje OS / 30 

(število na dogodek)

24. 1. – 28. 1. 
21. 2. – 25. 2.
28. 3. – 1. 4.

11. 4. – 15. 4.
27. 6. – 1. 7.

19. 9. – 23. 9.
26. 9. – 30. 9.
14.11.–18.11.
5.12. – 9.12.

 2022, 
Slovenija

45.000
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Zap.

št.
Naziv in vrsta vaje

Nosilec, 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / število 
udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

95.

TRAIN THE TRAINER (T3) s 7. 
ATC
Usposabljanja s področja 
načrtovanja in izvedbe 
usposabljanja.

7. ATC,
CZU

CZU / 10
7. ACT / 10

JAN – DEC
2022,

 Slovenija, 
Nemčija

20.000 
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3. SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Skladno z usmeritvami iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list Republike Slovenije, št. 75/16) bo v 
letu 2022 dan poudarek:
 celovitemu teoretičnemu preverjanju usklajenosti izvajanja zaščitnih ukrepov ob 

jedrski nesreči,
 preverjanju pripravljenosti in odzivu na množične nesreče v prometu in na druge 

nesreče za katere so izdelani regijski načrti zaščite in reševanja in jih je potrebno 
preverjati v določenih časovnih obdobjih,

 preverjanju obratnih in občinskih načrtov za nesreče,
 spodbujanju priprav in organizaciji teoretičnih vaj na lokalni, regijski in državni ravni,
 vključevanju zmogljivosti Policije in Slovenske vojske v skladu z načrti zaščite in 

reševanja,
 usposabljanju organizatorjev vaj za pripravo dokumentov, organizacijo, izvedbo in 

analizo vaj,
 usposabljanju enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih organizirajo Uprava 

RS za zaščito in reševanje ter pristojna ministrstva, ki so namenjena za pomoč občinam 
ob velikih naravnih in drugih nesrečah ter za nudenje pomoči drugim državam, vključno z 
zmogljivostmi, ki jih zagotavlja Slovenska vojska, 

 usposabljanju in preverjanju usposobljenosti pogodbenih pripadnikov Civilne zaščite,
 sodelovanju v mednarodnih vajah, kakor tudi izvedbi vaj z mednarodno udeležbo v 

Republiki Sloveniji ali v državah, sodelujočih v mehanizmu civilne zaščite Evropske unije 
in v sosednjih državah na podlagi meddržavnih sporazumov,

 praktičnemu usposabljanju in izvajanju zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah v organizacijah, ki opravljajo vzgojno izobraževalno, socialno, zdravstveno ali 
drugo dejavnost, ki obsega tudi skrb ali varovanje večjega števila ljudi,

 letnemu izvajanju evakuacije iz požarno bolj ogroženih objektov.

V letu 2022 bo na državni ravni izvedena teoretična vaja, v kateri se bo na državni ravni 
preverila usklajenost zaščitnih ukrepov in nalog ob jedrski nesreči s temeljnim načrtom. 

Na regijski ravni bodo organizirane praktične in štabne vaje, na katerih se bo preverjala:
 pripravljenost na ukrepanje ob nesreči zrakoplova,
 pripravljenost na ukrepanje in usklajenost izvajanja ukrepov ob železniški nesreči,
 ukrepanje v primeru požara na industrijskem objektu s skladiščem nevarnih snovi,
 pripravljenost na ukrepanje ob večji nesreči v avtocestnem predoru,
 pripravljenost na ukrepanje ob potresu,
 ukrepanje ob nesreči v jami.

Občine, organizacije in društva bodo organizirali vaje manjšega obsega v skladu z načrtom 
vaj za leto 2022.   

Na mednarodni ravni bo Republika Slovenija v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi 
sodelovala v več vajah, organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije in 
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projektov Evropske unije, v vajah zaščite in reševanja s sosednjimi in drugimi državami. 
Načrtuje se mednarodna gasilska vaja preverjanja usklajenosti ukrepanja in delovanja 
štabov, enot in služb iz dveh sosednjih držav ob gozdnem požaru na slovensko avstrijski 
meji. Slovenija bo sodelovala tudi na vajah, ki jih organizira Mednarodna agencija za jedrsko 
energijo (MAEA) in v katerih se bo preverjala pripravljenost držav na ukrepanje v primeru 
jedrskih ali radioloških nesreč. 

Sodelovanje bo potekalo v vajah, organiziranih na področjih, kjer lahko slovenske sile za 
zaščito, reševanje in pomoč učinkovito nudijo mednarodno pomoč v primeru dejanske 
nesreče. 

3.1.  Vaje državnega pomena 

Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizatorji vaje Sodelujoči
Trajanje vaje, 

čas in kraj 
izvedbe vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

1.

Vaja ukrepanje ob jedrski 
nesreči 2022 

teoretična vaja preverjanja 
usklajenosti izvajanja 
zaščitnih ukrepov ob jedrski 
nesreči

Teoretična vaja preverjanja
usklajenosti izvajanja 
zaščitnih ukrepov ob jedrski 
nesreči (prenos iz 2020)

NEK
URSZR
URSJV, ARSO, 
Direkcija RS za 
infrastrukturo

Organi, enote in 
službe določene z 
načrti ZIR na 
obratni, regijski in 
državni ravni

enodnevna 
oktober 2022
ICZR Ig

3.000 

3.2. Vaje regijskega pomena 

Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizator 
vaje

Sodelujoči

Trajanje 
vaje, čas in 
kraj izvedbe 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

1.

»LETALSKA NESREČA 
MARIBOR 2022«

Regijska vaja celovitega 
preverjanja 
pripravljenosti v primeru 
nesreče zrakoplova 

Izpostava 
Uprave 
Republike 
Slovenije za 
zaščito Maribor 
Letališče 
Edvarda 
Rusjana 
Maribor

Vadbenci:
- Izpostava Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje  
Maribor,
Letališče Edvarda Rusjana 
Maribor s svojimi službami,
Univerzitetni klinični center 
Maribor,
Zdravstveni dom Adolfa Drolca 
Maribor,
Štab CZ za vzhodno Štajersko 

Enodnevna 
napovedana 
in 
kombinirana 
vaja 

september  
2022, 

območje v 3 
km pasu 
okoli letališča 

3.000 
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Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizator 
vaje

Sodelujoči

Trajanje 
vaje, čas in 
kraj izvedbe 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

regijo,
Javni zavod Gasilska brigada 
Maribor, Gasilska zveza Maribor,
Javna  agencija za civilno 
letalstvo, 
Občina Hoče-Slivnica,
 Območno združenje RKS 
Maribor,
 Medicinska fakulteta Univerze v 
Ljubljani, Enota za identifikacijo 
mrtvih,
Center za socialno delo Maribor,
Zveza vodnikov reševalnih psov,
Gorska reševalna služba Maribor;
Okoli 150 ;
Policija

Edvarda 
Rusjana. 
Maribor

2.

»PLAMA 2022«

Požar na industrijskem 
objektu s skladiščem 
nevarnih snovi

Izpostava 
Uprave 
Republike 
Slovenije za 
zaščito in 
reševanje 
Postojna

Gasilske enote, enote nujne 
medicinske pomoči, enote prve 
pomoči, občinski in regijski štab 
CZ, Ekološki laboratorij z mobilno 
enoto;
Policija

Okoli  100 udeležencev

Enodnevna, 
praktična 
vaja 

maj 2022

Podgrad 
(Ilirska 
Bistrica)

5 000 

3.

»ŽELEZNIŠKA 
NESREČA 2022«

Pripravljenost na 
ukrepanje ob železniški 
nesreči

Gasilsko 
reševalna 
služba Kranj

Slovenske železnice,  
regijske enote CZ,
Gasilsko reševalna služba Kranj, 
prostovoljna gasilska društva 
Gasilske zveze Mestne občine 
Kranj, Štab CZ Mestne občine 
Kranj, Policija, nujna medicinska 
pomoč, Gorka reševalna služba 
Kranj, kinologi;
Policija
Okoli  150 udeležencev

Dvodnevna 

kombinirana  

vaja

september 

2022  

Železniška
postaja Kranj 

5.000 

4.

»COLORJEVO 
BREZNO 2022«

Nesreča v jami

Izpostava 
Uprave 
Republike 
Slovenije za 
zaščito in 
reševanje 
Kranj, 
Jamarska 
reševalna 
služba

Izpostava Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje 
Kranj Jamarska reševalna služba 
Regijski štab CZ za Gorenjsko in 
enote CZ ,
Enote CZ občine Bohinj;
Policija

Skupaj 60 udeležencev

Enodnevna, 
maj 2022, 
Jelovica 
(občina 
Bohinj)

4.000 
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Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizator 
vaje

Sodelujoči

Trajanje 
vaje, čas in 
kraj izvedbe 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

5.

 »POTRES 2022« 

Pripravljenost na 
ukrepanje ob potresu v 
regiji 

Izpostava 
Uprave 
Republike 
Slovenije za 
zaščito in 
reševanje Nova 
Gorica

Občine v Severno primorski regiji
Regijski štab CZ;
Policija

Enodnevna 

September 
2022

Nova Gorica 
Sedeži 
občinskih 
štabov CZ 

1000 

6.

»PREDOR GOLO 
REBRO 2022« 

Ukrepanje ob večji 
nesreči v predoru na AC

Izpostava 
Uprave 
Republike 
Slovenije za 
zaščito in 
reševanje Celje 
in Družba za 
avtoceste v 
Republiki 
Sloveniji 

Izpostava Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje 
Celje, enote CZ zahodne 
Štajerske, Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, Poklicna 
gasilska enota Celje in Slovenske 
Konjice, ekipe nujne medicinske 
pomoči, prostovoljni gasilci, 
Policijska uprava Celje;
Policija

Enodnevna, 

maj 2022, 

Predor Golo 
Rebro

5.000 

3.3. Mednarodne vaje 

Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizatorji vaje
Sodelujoči / število 

udeležencev

Trajanje 
vaje, čas in 
kraj izvedbe 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

1.

»PAVLIČEVO SEDLO 
2022«

mednarodna gasilska 
vaja -
gozdni požar na 
slovensko avstrijski meji

Savinjsko - Šaleška 
regija

Gasilci Savinjsko Šaleške 
regije (št. sodelujočih 
društev odvisno od razmer 
epidemije );
Gasilska zveza Zgornje 
Savinjske doline – vsa 
društva
Gasilska zveza  Šaleške 
doline – 2-3 društva
Gasilska zveza Prebold -
2-3 društva
Gasilska zveza Žalec – 2-3 
društva
Zavod za gozdove –
Območna enota Nazarje
Gasilska zveza Slovenije –
PV2, Komisija za požare v 
naravnem okolju,
Regijski štab civilne 

Enodnevna 
vaja

september 
2022

Pavličevo 
sedlo

5.000 
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Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizatorji vaje
Sodelujoči / število 

udeležencev

Trajanje 
vaje, čas in 
kraj izvedbe 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

zaščite,
Slovenska vojska –
helikopter,
gasilci države Avstrije 
Freiwillige Feuerwehr Bad 
Eisenkappel - Železna 
Kapla,
Gasilci Koroška regija

2.

»ModTTX 1« -

Štabna vaja za module 
v okviru mehanizma 
civilne zaščite Evropske 
unije

Nemčija (Technisches 
Hilfswerk) 
Belgija (Directorate-
General Control Policy)
Hrvaška (Ministarstvo 
unutrašnjih poslova –
civilna zaštita) 
Slovenija (Uprava 
Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje)
Danska (Danish 
Emergency 
Management Agency)
Portugalska (Escola 
Nacional de 
Bombeiros), 
Francija (École 
nationale supéri e des 
officiers de sap s-
pompiers),                
Evropska unija -
mehanizem civilne 
zaščite

Vodstvo mednarodnih 
modulov in drugih 
zmogljivosti ter mehanizem 
civilne zaščite Evropske 
unije 

10 organizatorjev (vodstvo 
vaje in igralci vlog)
25 vadbencev 

19.-23. 3. 
2022, 
Bohinjska 
Bistrica

35.000,00 -
zagotovljeno 
iz EU 
sredstev

3.

»ModTTX 2« -

Štabna vaja za module 
v okviru mehanizma 
civilne zaščite EU

Nemčija (Technisches 
Hilfswerk) 
Belgija (Directorate-
General Control Policy)
Hrvaška (Ministarstvo 
unutrašnjih poslova –
civilna zaštita) 
Slovenija (Uprava 
Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje)
Danska (Danish 
Emergency 
Management Agency)
Portugalska (Escola 
Nacional de 
Bombeiros), 
Francija (École 

Strokovnjaki iz držav 
mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije 
Slovenija: 2 - 3 v vodstvu 
vaje, 2 udeleženca

25.-29. 4. 
2022
Belgija 

2.000 -
zagotovljeno 
iz sredstev 
Evropske 
unije
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Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizatorji vaje
Sodelujoči / število 

udeležencev

Trajanje 
vaje, čas in 
kraj izvedbe 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

nationale supéri e des 
officiers de sap s-
pompiers),                
Evropska unija -
mehanizem civilne 
zaščite

4.

»VR TL EX 1« -

virtualna vaja za 
vodstvo modulov v 
okviru mehanizma 
civilne zaščite EU

Nemčija (Technisches 
Hilfswerk) 
Belgija (Directorate-
General Control Policy)
Hrvaška (Ministarstvo 
unutrašnjih poslova –
civilna zaštita) 
Slovenija (Uprava 
Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje)
Danska (Danish 
Emergency 
Management Agency)
Portugalska (Escola 
Nacional de 
Bombeiros), 
Francija (École 
nationale supéri e des 
officiers de sap s-
pompiers),                
Evropska unija -
mehanizem civilne 
zaščite

Strokovnjaki iz držav 
mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije Slovenija: 2 
- 3 v vodstvu vaje, 2 
udeleženca

20.-24. 6. 
2022
Nemčija 

2.000 -
zagotovljeno 
iz sredstev 
Evropske 
unije

5.

»ModTTX 3« -

Štabna vaja za module 
v okviru mehanizma 
civilne zaščite EU

Nemčija (Technisches 
Hilfswerk) 
Belgija (Directorate-
General Control Policy)
Hrvaška (Ministarstvo 
unutrašnjih poslova –
civilna zaštita) 
Slovenija (Uprava 
Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje)
Danska (Danish 
Emergency 
Management Agency)
Portugalska (Escola 
Nacional de 
Bombeiros), 
Francija (École 
nationale supéri e des 
officiers de sap s-

Strokovnjaki iz držav 
mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije
Slovenija: 2 - 3 v vodstvu 
vaje, 2 udeleženca

26.-30. 9. 
2022
Francija

2.000 -
zagotovljeno 
iz sredstev 
Evropske 
unije
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Zap.

št.
Ime vaje, vrsta vaje, 
predpostavka vaje

Organizatorji vaje
Sodelujoči / število 

udeležencev

Trajanje 
vaje, čas in 
kraj izvedbe 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

pompiers),                
Evropska unija -
mehanizem civilne 
zaščite

6.

»ModTTX 4« -

Štabna vaja za module 
v okviru mehanizma 
civilne zaščite EU

Nemčija (Technisches 
Hilfswerk) 
Belgija (Directorate-
General Control Policy)
Hrvaška (Ministarstvo 
unutrašnjih poslova –
civilna zaštita) 
Slovenija (Uprava 
Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje)
Danska (Danish 
Emergency 
Management Agency)
Portugalska (Escola 
Nacional de 
Bombeiros), 
Francija (École 
nationale supéri e des 
officiers de sap s-
pompiers),                
Evropska unija -
mehanizem civilne 
zaščite

Strokovnjaki iz držav 
mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije 
Slovenija: 2 - 3 v vodstvu 
vaje, 2 udeleženca

24.- 28. 10. 
2022
Hrvaška

2.000 -
zagotovljeno 
iz sredstev 
Evropske 
unije

7.

Vaja KIVA 
Teoretična vaja na temo 
kibernetskih napadov 
na jedrske objekte 

Uprava RS za jedrsko 
varnost
MAEA
Avstrijski inštitut za 
tehnologijo 

Uprava RS za jedrsko 
varnost
Urad RS za informacijsko 
varnost 
MAEA
Avstrijski inštitut za 
tehnologijo
NEK
SI-CERT

Maj 2022
Slovenija 

/

8.

ConvEx-2b
Teoretična vaja na temo 
odziva na posledice 
jedrske ali radiološke 
nesreče 

MAEA Uprava RS za zaščito in 
reševanje 
Uprava RS za jedrsko 
varnost 
Poveljnik in Štab CZ RS 
Urad za komuniciranje 

Pomlad 2022 /

Vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvedene v Republiki Sloveniji 
v letu 2022, bodo organizirane v skladu s predpisi ter že uveljavljenimi načeli, da vadbenci 
nosijo vsak svoje stroške, skupne stroške posamezne vaje pa nosi organizator. 
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Sredstva za sodelovanje vadbencev iz javnega zdravja in sredstva za ocenjevanje vaje bo
skladno s proračunskimi zmogljivostmi zagotovilo Ministrstvo za zdravje, največ do višine
15.000,00 EUR.

Stroški za mednarodne vaje, ki se izvajajo v okviru evropskih projektov, se v večini krijejo iz 
evropskih sredstev. Podatki o višini sredstev s proračunskimi postavkami zajemajo le 
sredstva, ki so namenjena iz sredstev integralnega proračuna. 

Skladno z določili Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS št. 104/08) se bo izvedlo ocenjevanje in spremljanje vaj, analiza in 
poročanje o vajah.
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4. ZAKLJUČEK

Za celovite vaje v obrambnem sistemu, vaje Slovenske vojske na strateški in operativni ravni 
ter za državne in mednarodne vaje, ki jih organizira ali na njih sodeluje Republika Slovenija
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se bo podrobnejši opisi namena, 
ciljev in druge informacije v zvezi z organizacijo in izvedbo posamezne vaje, določil v 
posebnem sklepu Vlade Republike Slovenije, ki ga bodo pripravili organizatorji za vsako od 
vaj.

V letu 2022 se načrtuje sodelovanje na šestih celovitih vajah z naslednjih področij: 
kibernetika, krizno upravljanje, jedrska varnost ali njihova kombinacija, vključno s hibridnim 
delovanjem. Slovenska vojska bo sodelovala na usposabljanjih pri 95 vajah v Republiki 
Sloveniji ali v tujini. Vaje bodo na taktičnem oziroma operativnem nivoju. Na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami je načrtovano 15 vaj, od tega bo ena vaja državnega 
pomena s področja jedrske varnosti. 

Vodstvo vaje ali vodja celovite vaje je odgovoren za pravočasne in usklajene priprave na 
vajo, upoštevajoč predpisane postopke in morebitne omejitve, ki lahko vplivajo na obseg in 
način izvedbe, ter za izdelavo zaključnega poročila o vaji, ki ga posreduje v seznanitev Vladi 
Republike Slovenije. Poročilo vsebuje predvsem oceno doseženega namena in ciljev vaje, 
oceno načrtovanja, vodenja in izvedbe vaje, ugotovljene pomanjkljivosti oziroma 
nepravilnosti, izkušnje, pridobljene na vaji, s predlogi izboljšav ali dopolnitev, poročilo o 
porabljenih finančnih sredstvih in podatke o udeležencih. 

Ministrstva in vladne službe za sodelovanje v vajah državnega pomena v skladu s tem 
načrtom lahko določijo podrobnejše usmeritve ter zagotovijo, skupaj z organizatorjem, da se 
na vajah preverjajo tudi dejavnosti iz njihovih pristojnosti. 

                                                                         Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
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OBRAZLOŽITEV

Načrt vaj v obrambnem sistemu temelji na 84. členu Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 
103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20), ki določa, da Vlada Republike 
Slovenije usklajuje organizacijo, priprave in izvajanje obrambe države. Načrt vaj v delu, ki se 
nanaša na sistem varstva pred naravnimi drugimi nesrečami, temelji na 93. členu Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), ki določa, da Vlada Republike Slovenije usmerja in 
usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
območju države. Načrt vaj je pripravljen ob upoštevanju izhodišč 5. člena Pravilnika o vajah 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08), in 5. 
člena Pravilnika o vajah v obrambnem sistemu (Uradni list RS, št. 100/13 in 44/21), ki prav 
tako opredeljujeta načrtovanje vaj.

Temeljni cilj Republike Slovenije na obrambnem področju v letu 2022 je nadaljevanje razvoja 
Slovenske vojske (SV), vzdrževanje povezljivosti v sistemu kolektivne obrambe, 
zagotavljanje pripravljenosti za izvajanje nalog vojaške obrambe in civilne obrambe, 
sodelovanje na mednarodnih operacijah in misijah ter sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite 
in reševanja. V obrambnem sistemu se bo nadaljevalo s sodelovanjem na vajah v okviru  
Nata in Evropske unije ter preverjanjem rešitev Nata in Evropske unije na nacionalni ravni. 
SV bo sodelovala na skupno 95 vojaških vajah in usposabljanjih v Sloveniji in v tujini. Razvoj 
obrambnega sistema, vključno s področjem usposabljanja, bo temeljil na usmeritvah, 
določenih v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
59/19),  Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10), Obrambni strategiji Republike Slovenije 
(Vlada Republike Slovenije, št. 80000-1/2012/4 z dne 7. 12. 2012), Doktrini vojaške strateške 
rezerve (Vlada Republike Slovenije, št. 80300-2/2012/5 z dne 25. 10. 2012), Uredbi o 
obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13) ter Srednjeročnem obrambnem programu 
2018 – 2023 (št. 80300-1/2018/3 z dne 19. 4. 2018 in št. 80300-1/2021-3 z dne 21. 4. 2021). 

V letu 2022 se načrtuje sodelovanje Republike Slovenije na šestih celovitih vajah. V začetku 
leta se bo izvedla obsežna strateška vaja Zavezništva Nata Crisis Management Exercise 
2022 (CMX22), v kateri sodelujejo vsa ministrstva ter vse vladne službe, nosilke obrambnega 
načrtovanja. Na vaji sodelujeta tudi dve gospodarski družbi posebnega pomena za obrambo 
države. Vaja kibernetske obrambe in strateškega odločanja Locked Shields 2022 (LS22) ter 
Natova vaja kibernetske obrambe Cyber Coalition 2022 (CC22) sta vaji s področja 
kibernetske obrambe in varnosti, v katero se vključujejo tudi vadbenci, ki so zavezanci po 
Zakonu o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21). Republika Slovenija bo 
sodelovala tudi na vaji Evropske unije Parallel and Coordinated Exercise Integrated Reslove 
2022, ki bo  izvedena v času od septembra do novembra 2022. Izvedba Natove vaje s 
področja jedrske varnosti Able Staff 2022 se načrtuje ravno tako v novembru 2022. Kot prva 
se bo v začetku leta 2022 izvedla vaja minimalnega vnaprejšnjega obveščanja Short Notice 
Exercise 2021.

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je načrtovana ena vaja na državni 
ravni, in sicer s področja preverjanja načrtovanja, pripravljenosti in usklajenosti izvajanja 
zaščitnih ukrepov ob jedrski nesreči. Na regijski ravni je načrtovana izvedba šestih vaj, tri s 
področja prometa (letalski in železniški ter v predoru), požar na industrijskem objektu, 
nesreča v jami in potres. Na mednarodni ravni bo Slovenija v skladu z razpoložljivimi 



33/33

zmogljivostmi sodelovala v osmih vajah, organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije in projektov Evropske unije, v vajah zaščite in reševanja s sosednjimi in 
drugimi državami. Sodelovanje bo potekalo v vajah, organiziranih na območjih, kjer lahko 
slovenske sile za zaščito, reševanje in pomoč učinkovito nudijo mednarodno pomoč v 
primeru dejanske nesreče.

O vseh aktivnostih v Republiki Sloveniji bosta SV in Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje (URSZR) sproti obveščala zainteresirano javnost in lokalne skupnosti ter pri tem 
upoštevala vse predpise o varovanju okolja ter varstvu kulturne dediščine, pri vajah izven 
območij v lasti Ministrstva za obrambo, pa tudi določbe Zakona o materialni dolžnosti (Uradni 
list RS, št. 87/01).

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
letu 2022 predstavlja enega od načinov uresničevanja temeljnih ciljev v obeh podsistemih 
sistema nacionalne varnosti. Za vse posamične celovite vaje v obrambnem sistemu, vojaške 
vaje na strateškem in operativnem nivoju ter za državne in mednarodne vaje, ki jih organizira 
ali na katerih sodeluje Republika Slovenija na področju varstva pred naravnim in drugimi 
nesrečami, bodo Vladi Republike Slovenije predhodno predloženi ustrezni sklepi, ki bodo 
določali namen, cilje, vadbence in druge informacije, pomembne za organizacijo in izvedbo 
posamezne vaje. V preteklih dveh letih so omejitve zaradi obvladovanja epidemije COVID-19
krojile obseg in tudi udeležbo na vajah in usposabljanjih, ki se lahko nadaljujejo tudi v letu 
2022.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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