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PRILOGA 1

Številka: 843-12/2018-16
Ljubljana, dne 18. 01. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: NOVO GRADIVO ŠT. 1 - Predlog Načrta vaj v obrambnem sistemu in 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019 – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo in 95/15) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) 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 2019. 

2. Ministrstvo za obrambo s tem sklepom seznani vse prejemnike Načrta vaj v 
obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 
2019. 

3. Vlada Republike Slovenije z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019 seznani Predsednika Republike 
Slovenije in Odbor Državnega zbora za obrambo. 

Priloga:
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v letu 2019. 

                                                                         Stojan Tramte                                                                                
                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
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– Predsednik Republike Slovenije,
– Odbor Državnega zbora za obrambo,
– ministrstva, 
 vladne službe.

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:
– Srečko Zajc, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve,
– generalmajorka Alenka Ermenc, načelnica 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. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
– Karl Erjavec, član Vlade RS in minister za obrambo,
– dr. Klemen Grošelj, državni sekretar,
– mag. Miloš Bizjak, državni sekretar.
5. Kratek povzetek gradiva:
Gradivo obsega najpomembnejše vaje v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019. Vaje navedene v dokumentu so časovno in 
finančno opredeljene. Za vsako vajo je določena odgovorna enota oziroma organizator 
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 razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi v letu 2019.
Z Novim gradivom št. 1 nadomeščamo gradivo št. 843-12/2018-14 z dne 8.1.2019. V 
gradivu je izveden tehnični popravek.
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 unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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Predvideni stroški za izvedbo vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letu 2019 znašajo:
- celovite vaje obrambnega sistema 19.000 evrov in vaja Double River 2019 1.500 evrov;
- vaje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 134.500 evrov (državni vaji 

12.000 evrov, regijske vaje 11.500 evrov in mednarodne vaje 25.000 evrov ter vaje, ki 
se izvajajo z evropskimi sredstvi v okviru evropskih projektov 86.000 evrov);

- usposabljanja in vaje Slovenske vojske, 2.574.550 EUR (mednarodne vojaške vaje v 
tujini 719.750 EUR, mednarodne vojaške vaje v Republiki Sloveniji 1.696.300 EUR, 
mednarodna vojaška usposabljanja v tujini 88.700 EUR in mednarodna vojaška 
usposabljanja v Republiki Sloveniji 69.800 EUR). Sredstva za izvedbo vaj in kolektivnih 
usposabljanj Slovenske vojske v višini 2.574.550 evrov ne zajemajo sredstev 
namenjenih za izplačilo variabilnega dela plač pripadnikov Slovenske vojske.

- za sodelovanje na navedenih vajah načrtuje sredstva tudi Ministrstvo za zdravje v višini 
20.000 evrov. 

- pri posameznih vajah so prikazana le sredstva organizatorja posamezne vaje in ne tudi 
sredstva Ministrstva za zdravje.

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
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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
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1911- MO -
upravni del

mednarodno 
sodelovanje 5885 19.000

1911- MO –
upravni del

civilne zmogljivosti 
za mednarodne 
operacije in misije

7693 1.500

1912 - URSZR

1912-11-0004

Izobraževanje in 
usposabljanje sil 
za zaščito

153179
preventivna 
dejavnost v 

sistemu 
zaščite in 
reševanja

12.000

1912 - URSZR 

1912-11-0004

Izobraževanje in 
usposabljanje sil 
za zaščito

6278
komisije, 
enote in 
štabi CZ

11.500

1912 - URSZR

1912-11-0014

mednarodno 
sodelovanje v 
mednarodnih 
povezavah

8833
mednarodno 
sodelovanje

25.000

1912 - URSZR

1912-17-0006
vaje za module

1912-17-0011
ALPDIRIS –
medsebojno 

obveščanje SI-IT

1912-18-0009
odziv na posledice 

padavin in 
hudournikov

130140
vaje za 
module

170232
projekti EU 
CZ – EU del

170233
projekti EU 

CZ –
slov.udel.

86.000

2711- MZ
delovanje zdravstva 
v kriznih razmerah in 

v vojni
6529 20.000

1914 - SV usposabljanje 
Slovenske vojske 6474 2.546.550
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1914 - SV usposabljanje
Slovenske vojske 6496 28.000

SKUPAJ 2.749.550

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

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  b i lo  predhodno objav l jeno na sp letn i  s t ran i  
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 in 10/14) se 
javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz NE
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Resolucije o normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                     Karl ERJAVEC
                                           minister

Poslano:
- naslovniku
- DOZ.
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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 in 95/15) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) 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 
V LETU 2019

1. UVOD

Temeljni cilj Republike Slovenije na obrambnem področju v letu 2019 je nadaljevanje razvoja 
Slovenske vojske, vzdrževanje povezljivosti v sistemu kolektivne obrambe, zagotavljanje 
pripravljenosti za izvajanje nalog vojaške obrambe, sodelovanje v mednarodnih operacijah in 
misijah ter sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja. V obrambnem sistemu se bo 
nadaljevalo uveljavljanje načel kriznega upravljanja primerljivih Natu in Evropski uniji. Razvoj 
obrambnega sistema, vključno s področjem usposabljanja, bo temeljil na usmeritvah, 
določenih v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
27/10), v 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.

Skladno z usmeritvami iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) bosta na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019 na državni ravni izvedeni dve vaji in 
na regijski ravni štiri.  Na mednarodni ravni bo Slovenija v skladu z razpoložljivimi 
zmogljivostmi sodelovala v več vajah, organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije in projektov Evropske unije, v vajah zaščite in reševanja s sosednjimi in 
drugimi državami ter vajah, ki jih organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo. 

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
letu 2019 predstavlja enega od načinov uresničevanja temeljnih ciljev v obeh podsistemih 
nacionalne varnosti.
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2. OBRAMBNI SISTEM

2.1. CELOVITE VAJE OBRAMBNEGA SISTEMA 

V okviru celovitih vaj obrambnega sistema je cilj priprave in izvedbe vaj preverjanje 
postopkov in odziva državnih organov in gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, 
katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo, v različnih vrstah kriz v mednarodnem 
okolju ter odzivanje na grožnje in tveganja nacionalni varnosti Republike Slovenije na 
področju kriznega upravljanja in načrtovanja na obrambnem področju. Ob tem se bo 
preverjalo postopke kriznega upravljanja in odzivanja v Natu in Evropski uniji.

V letu 2019 se v okviru izvajanja Natove vaje kriznega upravljanja Nato Crisis management 
Exercise 2019 – CMX 19 načrtuje oblikovanje nacionalnega scenarija z dogodki vaje, ki bo 
zahteval dodatno aktivno vlogo teles kriznega upravljanja in vodenja v RS in s tem 
vključenost odločevalcev v državi. Na ta način in z opredelitvijo nacionalnih ciljev vaje, bo 
možno tudi dodatno preverjanje postopkov v Slovenski vojski. S tem se bo vsebinsko 
nadgradilo načrtovanje, organizacija in izvedba vaje CMX 19 v Republiki Sloveniji. 

Zap.
št.

Naziv in vrsta vaje
Nosilec 

odgovoren za 
izvedbo

Vadbenec / 
število 

udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja 

vaje

Ocena 
stroškov 

(EUR)

1.

NATO CRISIS MANAGEMENT 
EXERCISE 2019 – CMX19

Natova vaja kriznega 
upravljana 

Ministrstvo za 
obrambo

Vlada RS, 
državni organi /

200

9. 4. – 8. 5.
9. 5. – 15. 5. 

15.000

2.
ABLE STAFF 2019

Natova vaja s področja jedrske 
varnosti

Ministrstvo za 
obrambo

Vlada RS,

MZZ, MO / 10
september / 
november

1.000

3.

CYBER COALITION 2019 –
CC19

N a t o v a  v a j a  k i b e r n e t s k e  
obrambe

Ministrstvo za 
obrambo

Vlada RS, 
državni organi /

100

november / 
december

3.000

2.2. VAJE IN USPOSABLJANJA SLOVENSKE VOJSKE 

Skladno s temeljnimi cilji bo Slovenska vojska sodelovala na usposabljanjih in vajah doma in 
izven države, ki bodo prispevale k vzdrževanju njene usposobljenosti in pripravljenosti za 
odzivanje na sodobne vire ogrožanja. S sodelovanjem na bilateralnih ter mednarodnih 
usposabljanjih in vajah se bo povečala primerljivost in povezljivost Slovenske vojske z 
vojskami članic zavezništva. 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 drži, kot 
tudi usmeritve Ministrstva za obrambo. Težišče usposabljanja poveljstev in enot Slovenske 
vojske bo v letu 2019 usmerjeno v:
- usposabljanje za uresničevanje ciljev zmogljivosti Nata (npr. vaje v okviru nemškega in 

italijanskega koncepta vodilne države) (agl. Framework Nations Concept – FNC),
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- usposabljanje pripadnikov poveljstev in enot Nata, v katere Slovenska vojska prispeva 
sile (npr. vaje NRDC ITA),

- usposabljanje za mednarodne operacije in misije ter naloge pripravljenosti v okviru Nata 
in Evropske unije,

- preizkus zmogljivosti Slovenske vojske za podporo zavezniških sil za delovanje in 
prehod preko ozemlja Republike Slovenije skladno z načrti zavezništva,

- aktivnosti v podporo jamstvenim ukrepom ter odvračalni in obrambni drži zavezništva,
- usposabljanje, s katerim uresničujemo regionalne in druge večnacionalne dogovore (npr. 

Jadranski udar / angl. Adratic Strike),
- vzdrževanje končne operativne zmogljivosti (KOZ) bataljonske bojne skupine (BBSK) 72. 

BR,
- vzdrževanje usposobljneosti hitrih odzivnih sil Nata (angl. Enhanced Nato Response 

Force - NRF),
- usposabljanje v podporo okrepljene prednje prisotnosti (angl. Enhanced Forward 

Presence - eFP),
- usposabljanje za doseganje zahtevanih operativnih zmogljivosti,
- vzdrževanje in doseganje strelske usposobljenosti posameznika in enot skladno s pravili 

in programi,
- usposabljanje za delovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pri načrtovanju madnarodnih vaj v okviru zavezništva je upoštevan tudi načrt vaj zavezništva 
(angl. Military Training & Exercise Plan - MTEP). Poleg vojaških vaj se bo Slovenska vojska 
udeleževala tudi celovitih vaj obrambnega sistema ter vaj sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Ključne vojaške vaje v letu 2019 bodo: serija vaj v okviru balkansko-
črnomorske regije (IMMEDIATE RESPONSE, SABER GUARDIAN, ASTRAL KNIGHT, 
BLACK SWAN, TROJAN FOOTPRINT, SWIFT RESPONSE) ter vaji JADRANSKI UDAR in
TRIGLAVSKA ZVEZDA.

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

1.

ADRIAN POOL / Jadransko 
morje
pomorska taktična vaja 
kombinirana s taktično vajo z 
bojnim streljanjem na morju.

OS Črne Gore

430. MOD SV

l a d j a  T r i g l a v  s  
posadko in 
protiminskimi 
potapljači / 55

marec ali 
oktober

Črna gora
60.000

2.

ADRION / Jadransko-
Jonsko morje
pomorska taktična in štabna 
vaja v okviru Jonske pobude 

OS Črne Gore

430. MOD SV

ladja Triglav s 
posadko, ter 
skupina za 
vkrcanje / 55

junij
Črna gora

70.000

3.
AEGEAN SEAL / Egejski 
tjulenj
pomorska taktična vaja

OS Grčije

430. MOD SV
protiminski 
potapljači / 12

november
Grčija

18.000
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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)

4.
ALLIED SPIRIT
taktična vaja brigadne / 
bataljonske ravni

OS Združenih 
držav Amerike

LOGBR SV
tankovski vod / 25

28. 3. - 17. 4.
Nemčija

35.000

5.
BLACK SWAN / Črni labod 

poveljniška in taktična vaja 
specialnih sil 

OS Združenih 
držav Amerike 
OS Madžarske

ESD SV

poveljstvo 
specialnega 
odreda / 45

3. 6. - 14. 6.
Madžarska

54.000

6.

CAPABLE LOGISTICIAN / 
Zmožen logistik
logistična vaja preverjanja 
povezljivosti postopkov in 
opreme logističnih enot

NATO,
OS Poljske
LOGBR SV

e n o t a  z a  
prečiščevanje 
voda / 20

2. 6. - 15. 6.
Poljska

19.600

7.

CASTA IN 5 TORRI / Pet 
stolpov
taktični vaji zimske in letne 
vojaške alpinistike

OS Italije
1. BR SV

skupina gornikov 
Center odličnosti 
za gorsko 
bojevanje / 10

januar in
10. 7. - 20. 7.

Italija
10.000

8.
CHALLENGE / Izziv
vaja z bojnim streljanjem

OS Makedonije
72. BR SV

baterija havbic z 
ognjenim vodom 
havbic / 60

oktober -
november

Makedonija
90.000

9.

COMBINED RESOLVE XII / 
Skupna odločitev 
tak t ična va ja  br igadne /  
bataljonske ravni (sporazum)

OS Združenih 
držav Amerike 

LOGBR SV
tankovski vod / 25

27. 7. - 29. 8.
Nemčija

40.000

10.

CWIX / Koalicijski bojevnik
Natova vaja interoperabilnosti 
zvez v podporo jamstvenim 
ukrepom in odvračalne drže

NATO
OS Poljske

PSSV

p o s a m e z n i k i  s  
področja KIS 
(GŠSV,SIK) / do 
10

10. 6. - 28. 6
Poljska

15.000

11.

DARK BLADE / Temna elisa
helikopterska taktična vaja za 
doseganje postopkovne in 
tehnične povezljivosti

Evropska 
obrambna 
agencija

OS Češke
15. PVL SV

1-2 helikopterja / 
25

13. 5. - 1. 6
Češka

70.000

12.

DOUBLE RIVER 2019  /  
DORR 2019
razvoj zmogljivosti s področja 
CIMIC/CMI in civilne
zmogljivosti CFS.

MNCG Motta di 
Livenza

MO DOZ

civilni funkcionalni 
strokovnjaki (CFS) 
/ 3

18. 3. – 22. 3.
Motta di 
Livenza
Italija

1.500
(DOZ)

13.

DYNAMIC FRONT / Skupna 
slika
t a k t i č n a  v a j a  z  b o j n i m  
streljanjem za zagotavljanje 
skupne slike ognjev

OS Združenih 
držav Amerike 

1. BR SV

usmerjevalci 
združenih ognjev 
i n  s i s t e m a  z a  
nadzor ognjev / 9

2. 3. - 9. 3.
Nemčija

15.000
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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)

14.

EAGLE METEOR / Orlov 
meteor
računalniško podprta 
poveljniško štabna vaja 

OS Italije 
(NRDC-ITA 

glavni 
vadbenec)
72. BR SV

odzivna celica 
bataljonske bojne 
skupine / do 10

21. 10. -
25.10.
Italija

10.000

15.

IRON MASK / Železna 
maska
vkl jučevanje SVN v FNC-
DEU

OS Nemčije
LOGBR SV

RKBO laboratorij / 
25

24. 6. - 12. 7.
Nemčija

30.000

16.

MATRIOSCA
taktična vaja enot bojne 
podpore in projekcij logistike 
za pripravo NATO premične 
zračne baze

OS Italije
15. PVL SV

opazovalci iz 
letalske baze, 
logistika / 3

september
Italija

5.000

17.

P L A T I N U M  W O O L F  /   
Platinasti volk
prikazno-situacijska vaja 
uporabe neubojnih sredstev v 
vojaških operacijah

OS Srbije,
OS Združenih 
držav Amerike 

SEVP SV

specializirana 
e n o t a  v o j a š k e  
policije / do 5

junij
Srbija

5.000

18.

SABER JUNCTION / 
Sabljasti stik
tak t ična va ja  br igadne /  
bataljonske ravni (bilateralni 
sporazum)

OS Združenih 
držav Amerike 

LOGBR SV
tankovski vod / 25

7. 9. - 30. 9.
Nemčija

30.000

19.

SERPENTEX / Kača
taktična vaja uporabe 
usmerjevalcev združenega 
ognja in izvedba neposredne 
zračne ognjene podpore

OS Francije
15. PVL SV

usmerjevalci 
združenega ognja 
/ 4

maj
Francija

10.000

20.

STEADFAST FLOW / Tok 
ali FOUNT / Izvir
računalniško podprta vaja 
(premik sil eNRF), podpora  
RAP

NATO
PSSV

načrtovalci 
premikov / 2

23. 9. - 27. 9.
Turčija

2.000

21.

STEADFAST INTEREST / 
Zanesljiv vir
taktična vaja za pridobivanje 
obveščevalnih podatkov s 
človeškimi viri in 
protiobveščevalne dejavnosti, 
podpora RAP in AM

NATO
GŠSV

72. BR SV

e n o t a  z a  
pridobivanje 
obveščevalnih 
podatkov s 
človeškimi viri / 10

8. 9. - 27. 9.
Romunija

12.000

22. TAKTIČNA VAJA Z BOJNIM 
OS Hrvaške
LOGBR SV

tankovski vod / 25
oktober 

november
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)

STRELJENJEM TANKOV
taktična vaja z bojnim 
streljanjem tankovskega voda 

Gašenci
Hrvaška

23.

T O X I C  V A L L E Y  /   
Kontaminirana dolina
taktična vaja enot JRKBO, 
podpora RAP in AM

OS Slovaške
LOGBR SV

RKBO laboratoriji 
/ 25

september
Slovaška

30.000

24.

TROJAN FOOTPRINT /   
Trojanski odtis
taktična vaja specialnih sil, 
(nadaljevanje BLACK SWAN 
v okviru serije vaj balkansko-
črnomorske regije)

OS Združenih 
držav Amerike 
OS Madžarske

ESD SV

enota za 
specialno 
delovanje / 85

10. 6. - 20. 6.
Madžarska

65.450

25.

UNIFIED VISION / Skupna 
vizija
vaja na področju 
obveščevalne dejavnosti
(ime bo potrjeno naknadno)

PSSV
GŠSV, PSSV 
(1. BR, 72. BR, 
ESD) / 14

27. 8. - 20. 9. 13.000

26.

VIGOROUS WARRIOR /   
Odločen bojevnik
medicinska vojaška vaja 
p r e v e r j a n j a  k o n č n i h  
operativnih sposobnosti 
Balkanske m edicinske enote 
(BMTF)

OS Združenih 
držav Amerike 
OS Romunije

OS držav 
BMTF

LOGBR SV

pripadniki SV v 
BMTF / 15

2. 4. - 16. 4.
Romunija

15.700

27.

VEGA (italijanska enota)
taktična vaja zračenega 
bojevanja, osredotočena na 
borbeno iskanje in reševanje 
ter zagotavljanje informacij

OS Italije
15. PVL SV

2 x letali PC-9 
Pilatus,
opazovalci / do 10

4. 10. -
11. 10.
Italija

15.000

MEDNARODNE IN VEČJE VOJAŠKE VAJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

28.

ADRIATIC LION / Jadranski 
lev
taktična vaja z bojnim 
streljanjem nižjih taktičnih 
enot

72. BR SV 
OS Italije 

vodi / čete 
BBSK/72. BR / do 
300 pripadnikov 
OS Italije

november
Osrednje 

vadišče SV 
Postojna

60.000

29.

AD R I A T I C  S T R I K E  /   
Jadranski udar
taktična vaja načrtovanja 
združenih ognjev z bojnim 
streljanjem podpornih 
oborožitvenih sistemov in 

15. PVL SV

15. PVL, 
artilerijske enote, 
letala in 
helikopterji tujih 
OS, minometne 
enote, usmer. 

1. 6. - 7. 6.
različne 

lokacije  po 
Sloveniji s

streljanjem na
Osrednje 

140.000
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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)

preleti zračnih plovil (v 
povezavi z vajo ASTRAL 
KNIGHT)

združenih ognjev, 
brezpilotna letela, 
poveljniki manevr. 
čet, skupina za 
načrtovanje 
ognjev / 650, 
200 tuje OS

vadišče SV 
Postojna

30.

ASTRAL KNIGHT / Zvezdni 
vitez
taktična vaja enote zračne 
obrambe OS ZDA s ci l jem 
varovanja vhodnih točk v 
območje delovanja ter 
zavarovanje in podpora 
države gostiteljice, enote v 
podpori vajam balkansko-
črnomorske regije.

sile SV
OS Združenih 
držav Amerike 

Center za kontrolo 
zračnega 
prostora, enota 
zračne obrambe 
SV, logistična 
enota, enota 
vojaške policije / 
100,  
270 tuje OS ter 
rušilec AEGIS 

3. 6. -7. 6.
(enota v 

Sloveniji od
27. 5.)

vključno z 
akvatorijem.

30.000

31.

BAYONET SOKOL (173. 
IBCT)
taktična vaja z bojnim 
streljanjem čet ob podpori 
artilerije in letal

1. BR SV
OS Združenih 
držav Amerike 

manevrska četa 1. 
BR in 72. BR 
enote bojne 
podpore (havbice, 
minometi, letala) / 
200

25. 8. - 26. 9.
Osrednje 

vadišče SV 
Postojna

198.000

32.

EAGLE SOKOL (1-503/173) 
t a k t i č n a  v a j a  z  b o j n i m  
streljanjem vodov ter 
taktičnim urjenjem zračnega 
desanta

72. BR SV
OS Združenih 
držav Amerike

motorizirana voda 
1. BR in 72. BR 
ob podpori MM 60 
mm / 70

22. 3. - 3. 4 27.300

33.

FALCO SOKOL
vaja RKBO z udeležbo 
zunanjih subjektov in s 
povabilom, odprta za 
mednarodno udeležbo s 
ciljem urjenja vzorčenja in 
analize kontaminantov

LOGBR SV
RKBO laboratoriji,
enote RKBO / 50,  
do 20 zunanjih

oktober 15.000

34.

IMMEDIATE RESPONSE / 
Takojšen odgovor
taktična vojaška vaja v 
podporo odvračalni drži 
zavezništva za zagotavljanje 
premičnosti in podporo 
države gostiteljice, v okviru 
vaj balkansko- črnomorske 

PSSV
OS Združenih 
držav Amerike 
OS Hrvaške

sile SV za zaščito 
s i l  in logist ične 
funkcije / 1200,   
2000 tujih OS 

september –
oktober

615.000
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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)

regije (vključno z desantno 
operacijo JFE ter taktično 
vajo z bojnim strel janjem 
vodov ROCK SOKOL)

35.

LIPICANEC 
taktična vaja z bojnim 
streljanjem in postopki 
bojevanja logističnih enot

LOGBR SV
OS Združenih 
držav Amerike

logistične enote, 
manevrske enote  / 
250,
200 OS ZDA 

4. 3. - 21. 3.
Osrednje 

vadišče SV 
Postojna

315.000

36.

NOBLE JUMP I VJTF 
(ALERTEX) - alarmiranje
taktična  va ja  p reve r j ana  
priprav za premik odzivnih sil 
Nata 

GŠSV 
NATO

PSSV, SVNKON 
eNRF 2017-2019, 
NCKU / 100

24. 5. - 31. 5. 2.000

37.

MORTEP / Minometna vaja
taktična vaje z bojnim 
streljanjem posadk MM in 
skupinskih orožij

72. BR SV
OS Združenih 
držav Amerike 

posadke MM in 
skupinskih orožij / 
100,  
150 OS ZDA

18. 2. - 1. 3.
Osrednje 

vadišče SV 
Postojna

36.000

38.

RAMSTEIN GUARD / 
Stražar neba
taktična vaja preverjanja 
sistema nadzora zračne 
obrambe

15. PVL SV
NATO

letalske enote za 
prestrezanje in 
enota za 
elektronsko 
bojevanje / 30

23. 9. - 27. 9. 20.000

39.

SABER GUARDIAN / 
Gardna sablja vključno z 
SWIFT RESPONSE / Hiter 
odgovor
taktična vaja v podporo 
odvračalni drži zavezništva, 
izvajanje borbenih dejstev 
zavezništva v okviru vaj 
balkansko-črnomorske regije

PSSV
OS Združenih 
držav Amerike 
OS Hrvaške

OS Madžarske
OS Romunije
OS Bolgarije

P o v e l j s t v o  s i l ,  
vojaško letališče 
Cerklje ob Krki 
LOGBR / 150, 
2500 tujih OS (v 
Sloveniji)

7. 6.- 24. 6.
 (vaja se 

izvaja tudi na 
Madžarskem, 

Hrvaškem, 
Romuniji in 
Bolgariji)

80.000

40.
TORNADO / Vihar
taktična vaja enote 
specializirane vojaške policije 

SEVP SV 
OS Hrvaške

SEVP / 30,
do 5 OS Hrvaške 

8. 4. - 19. 4. 5.000

41.

TRIGLAVSKA ZVEZDA /  
Triglav Star
taktična vaja vojaških enot za 
delovanje v gorskem svetu, 
neposredno povezana z 
usposabljanjem GOSPODAR 
GORA / Lord Mountain

1. BR SV 
OS Velike 
Britanije

OS Združenih 
držav Amerike

OS Italije
OS Češke 

OS Švedske

gorska četa in 
helikopterske 
posadke / do 80

7. 10. - 18.10. 40.000
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št.

Naziv in vrsta vaje
Nosilec 

odgovoren za 
izvedbo

Vadbenec / 
število 

udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja 

vaje

Ocena 
stroškov

(EUR)

42.

VANGUARD SOKOL  
taktična vaja oskrbovanja iz
zraka, taktičnimi premiki 
konvojev in bojnim 
streljanjem logističnih enot ter 
enot za uničevanje 
eksplozivnih sredstev

LOGBR SV
OS Združenih 
držav Amerike 

logistične enote, 
enota za 
uničevanje 
ubojnih sredstev, 
posadke helikopt., 
posamezniki za 
podporo izvedbe 
desantnih operacij 
/ 250 125,
500 250 OS ZDA

22. 4. - 3. 5. 51.500

43.
ZLOMLJENO KRILO
vaja preiskovanja letalske 
nesreče.

GŠSV Enote SV / 50 junij 5.000

2.2.2. Mednarodna vojaška usposabljanja v tujini in v Republiki Sloveniji

Zap.
št.

Naziv in vrsta 
usposabljanja

Nosilec 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / 
število 

udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja 

usposabljanja

Ocena 
stroškov 

(EUR)

MEDNARODNA VOJAŠKA USPOSABLJANJA V TUJINI

44.

DYNAMIC VICTORY / Silna 
zmaga 

skupno zaključno terensko 
usposabljanje kandidatov 30. 
generacije ŠČ in kadetov 
»Royal Military Academy 
Sandhurst« (RMAS).

RMAS 

Šola za 
častnike

k a n d i d a t i  i n  
pripadniki šole / 
40

13.11. -  24. 11.
Hohenfels 
Nemčija

PP 6496
28.000

45.
JTAC 
urjenje usmerjevalcev 
zračne podpore

OS Madžarske
15. PVL SV

posadke letal 
PC-9M / 10

april in oktober
Madžarska

15.000

46.
LCAT 
urjenje v postopkih s pravimi 
bojnimi strupi 

OS Slovaške

LOGBR SV
pripadniki enot 
RKBO / 10

4. 3. - 8. 3. 
Slovaška

10.000 

47.

MTT KFOR 1
urjenje enot v postopkih za 
zagotavljanje javnega reda 
in miru

OS Združenih 
držav Amerike

1. BR SV

pripadniki 
vojaške policije / 
20

21. 10. - 12. 11.
Hohenfels 
Nemčija

20.700

48.
Usposabljanje tankovskih 
posadk

OS Hrvaške
LOGBR SV

tankovski vod / 
25

oktober,
november,
Gašenci
Hrvaška

20.000

49. Usposabljanje specialnih OS Italije specialne sile / april – junij 10.000
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Zap.
št.

Naziv in vrsta 
usposabljanja

Nosilec 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / 
število 

udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja 

usposabljanja

Ocena 
stroškov 

(EUR)

sil
urjenje za delovanje v 
gorskem svetu

ESD SV 12 (6 dni)
Italija

MEDNARODNA VOJAŠKA USPOSABLJANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

50.

AGOS
u r j e n j e  u s m e r j e v a l c e v  
zračne podpore šole AGOS 
ter bojno streljanje zračnih 
plovil

15. PVL SV
OS Združenih 
držav Amerike

OS Italije

usmerjevalci 
zračne podpore, 
piloti zračnih 
plovil, strelske 
platforme / 30 na 
dogodek, 
30 na dogodek 
tuje OS 

18. 3. - 22. 3.
2. 4. - 3. 4.

13. 5. - 17. 5.
26. 8. - 30. 8.
16. 9. - 20. 9.
4. 11. - 8. 11.

Osrednje 
vadišče SV 
Postojna

20.400

51.

Usposabljanje na področju 
padalstva ter zračnega 
oskrbovanja 
3 x C-130, ki hkrati 
sodelujejo tudi na vajah 
balkansko-črnomorske regije

1. BR SV 
OS Belgije 

izvidniki, 
stezosledci / 40

15. 5. - 31. 5. 5.000

52.

JCET / Ris
izmenjevalno usposabljanje 
specialnih sil na podlagi 
programa sodelovanja 
specialnih sil 

ESD SV
OS Združenih 
držav Amerike 

specialne sile /
15,
15 tuje OS

julij –
december,
 (alternativa 

tujina)

24.000

53.

LAND AIR INTEGRATION 
TRAINING / Zemlja zrak 
integracijsko 
usposabljanje
usposabljanje takojšnjih 
odzivnih sil SV ter pilotov 
zračnih plovil

PSSV
OS Združenih 
držav Amerike 

OS Italije 

takojšnje 
odzivne sile in 
piloti zračnih 
plovil (poudarek 
na helikopterjih) 
/ 30,
30 tuje OS

22. 1. - 24. 1.
19. 2. - 21. 2.
25. 3. - 29. 3.
15. 5. -19. 5.

10.400

54.

Skupno usposabljanje po 
programu vojska vojski ter 
bilateralnega načrta
dogodki skupnega 
usposabljanja na področju:
- brezpilotnih letal
- izvidnikov (JFO)
- KIS sistemov (RTO)

enote SV
OS Združenih 
držav Amerike 

enote SV / 10 na 
dogodek

januar -
december

10.000

55.
Skupno zimsko 
usposabljanje skladno z 
bilateralnim sporazumom

ESD
132. GORP
OS Ljudske 
Republike 

gorski pehotni 
polk / 20
30 OS LRK

marec ali april
Gorenjska

1.500
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Zap.
št.

Naziv in vrsta 
usposabljanja

Nosilec 
odgovoren za 

izvedbo

Vadbenec / 
število 

udeležencev

Čas in kraj 
izvajanja 

usposabljanja

Ocena 
stroškov 

(EUR)

z i m s k o  u s p o s a b l j a n j e  
pripadnikov obrambnih sil 
Ljudske Republike Kitajske

Kitajske

2.3. 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 RS, št. 75/16) bo v letu 2019 dan  
poudarek: 
- celovitemu preverjanju pripravljenosti različnih reševalnih služb za odziv na ukrepanje v 

primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarna Krško. 
- celovitemu preverjanju pripravljenosti na nesrečo v jami in odpravljanje posledic neurja 

na širšem področju.
- na preverjanju pripravljenosti na množične nesreče v prometu, v cestnih predorih in na 

druge nesreče, za katere so pripravljeni državni in regijski načrti zaščite in reševanja in 
jih je potrebno preverjati v določenih časovnih presledkih;

- na spodbujanju priprave in organizaciji teoretičnih vaj na lokalni, regijski in državni 
ravni;

- na 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 

Sloveniji ali v državah, sodelujočih v mehanizmu civilne zaščite EU, državah 
Zahodnega Balkana in  v sosednjih državah na podlagi meddržavnih sporazumov ter v 
okviru zveze NATO. Največ vaj bo organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije, Slovenija bo praviloma sodelovala na območjih, kjer lahko učinkovito 
pomaga ob dejanski nesreči; 

- 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 2019 bosta na državni ravni izvedeni dve vaji, in sicer teoretična vaja preverjanja 
pripravljenosti na nesrečo v Nuklearni elektrarna Krško s preverjanjem odziva v skladu z 
načrti ob jedrski nesreči in praktična vaja v Postojnski jami, v kateri se preveri pripravljenost 
na nesrečo v jami in odpravljanje posledic neurja na območju Postojne. Vaja se bo 
organizirala v okviru prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja.  
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Na regijski ravni bodo izvedene štiri vaje, dve teoretični in dve praktični vaji, in sicer: 
- vaja poplava in vetrolom 2019, teoretična vaja preverjanja pripravljenosti na neurje z 

močnim dežjem in vetrom, ki prizadene območje celotne koroške regije, 
- vaja nevarna snov Kranj 2019, praktična vaja preverjanja pripravljenosti na iztekanje 

nevarne snovi,
- vaja nesreča v AC predoru Podnanos 2019, praktična vaja preverjanja pripravljenosti 

na nesrečo v predoru  Barnica in
- teoretična vaja preverjanja pripravljenosti na potres, ki bi prizadel Celje in okolico.
Občine, organizacije in društva bodo organizirale vaje manjšega obsega v skladu z načrtom 
vaj za leto 2019.  

Na mednarodni ravni bo Republika Slovenija sodelovala tudi na vajah, ki jih organizira 
Mednarodna agencija za atomsko energijo v primeru jedrske ali radiološke nesreče. 
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. 

2.3.1. 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 nesreča v NEK 2019
teoretična vaja preverjanja 
pripravljenosti na nesrečo 
v NEK in preverjanje 
odziva v skladu z načrti

URSZR
URSJV

Občina Krško NEK

NEK, občine

Izpostave URSZR

ministrstva in sile 
za ZRP* po načrtih

enodnevna 
jesen

na lokacijah 
vadbencev

2. 000

2.

Vaja Postojna 2019
praktična vaja preverjanja 
pripravljenosti na nesrečo 
v jami in odpravljanje 
posledic neurja na 
območju Postojne

Občina Postojna
URSZR

občinske, regijske 
in državne enote 
predvidene za 
ukrepanje ob 
tovrstnih 
nesrečah*

enodnevna
junij

Postojna
10.000

2.3.1. 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.

Vaja poplava in vetrolom  
2019
teoretična vaja preverjanja 
pripravljenosti na neurje z 
močnim dežjem in vetrom, 
k i  p r i zadene  območ je  
celotne regije

Izpostava URSZR 
Slovenj Gradec

Občinske gasilske 
zveze

občine, gasilske 
zveze, regijski štab 
C Z  i n  š t a b i  C Z  
občin

enodnevna
april

na lokacijah 
vadbencev

1.500

2. Vaja nevarna snov Kranj Izpostava URSZR Izpostava URSZR enodnevna 3000
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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)

2019
praktična vaja preverjanja 
pripravljenosti na iztekanje 
nevarne snovi

Kranj,
JZ GRS Kranj

K r a n j ,  J Z  G R S  
Kranj, PU Kranj, 
gasilci GZ Kranj, 
C Z  M O  K r a n j ,   
službe NMP*, 
PETROL in drugi 
po odločitvi vodje 
vaje

napovedana 
maj

bencinski 
servis Petrol 

Kranj

3.

Vaja nesreča v AC 
predoru Podnanos 2019
praktična vaja preverjanja 
pripravljenosti na nesrečo 
v predoru Barnica

Izpostavi URSZR 
Postojna, Nova 

Gorica
DARS

D A R S ,  G Z  
Postojna, GZ 
Ajdovščina, službe 
NMP*, PU Koper, 
PU Nova Gorica

enodnevna
april

PODNANOS, 
BARNICA, 
REBRNICE 

I,II

2000

4.

Vaja Potres Celje 2019
teoretična vaja preverjanja 
pripravljenosti na potres, ki 
je prizadel Celje in okolico

Izpostava URSZR 
Celje

Izpostava URSZR 
Celje in občine v 
regiji

enodnevna 
april

na lokacijah 
vadbencev

5.000

2.3.2. 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.

Vaja COOPERATE –
KARAVANKE 2019
dvostransko sodelovanje z 
Avstrijo - dežela Koroška

Avstrija - AT 
Koroška

enote iz Avstrije, 
enote za 
helikoptersko 
reševanje, enote 
gorskih 
reševalcev, gasilke 
enote,  enote za 
iskanje in 
reševanje, CZ, 
RKS, skupna prva 
triaža z A enotami, 
15.  HEESK, PU 
Kranj, LPE Brnik

20. 9. - 22. 9. 
mejno 

območje z 
Avstrijo 
(Kočna, 

Planina Seče)

15.000 
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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)

2.
Vaja v okviru EU projekta 
ALPDIRIS

Civilna zaščita 
Furlanija-Julijska 

krajina, Italija

slovenske enote 
za zaščito in 
reševanje (gorski 
reševalci, gasilci), 
enote Civilne 
zaščite Furlanije –
Julijske krajine, 
HITEC 
Luxembourg, IES 
solutions Italy

19. 2.
Slovenija –

Italija, gorski 
prelaz Kanin-
Sella Nevea

15.000 
EU 

sredstva

3.

Vaja EU ModTTX 3
štabna vaja za module v 
okviru mehanizma civilne 
zaščite(MCZ) EU

Nemčija - THW 
Belgija - IBZ

Hrvaška - DUZS 
Slovenija - URSZR 

Danska - DEMA 
Francija -ENSOSP

strokovnjaki MCZ 
EU / 2 - 3 v 
vodstvu vaje, 2 
udeleženca

2. 2. - 6. 2. 
Brdo

Slovenija

25.000 
EU 

sredstva

4.

Vaja EU ModTTX 4
štabna vaja za module v 
okviru mehanizma civilne 
zaščite (MCZ) EU

Nemčija - THW 
Belgija - IBZ

Hrvaška - DUZS 
Slovenija - URSZR 

Danska - DEMA 
Francija -ENSOSP

strokovnjaki MCZ 
EU / 2 - 3 v 
vodstvu vaje, 2 
udeleženca

1. 4. - 5. 4. 
Francija 

2.000 

EU 
sredstva

5.

Vaja EU ModTTX 5
štabna vaja za module v 
okviru mehanizma civilne 
zaščite (MCZ) EU

Nemčija - THW 
Belgija - IBZ

Hrvaška - DUZS 
Slovenija - URSZR 

Danska - DEMA 
Francija -ENSOSP

strokovnjaki MCZ 
EU / 2 - 3 v 
vodstvu vaje, 2 
udeleženca

3. 6. - 7. 6.
Belgija

2.000
EU 

sredstva

6.

Vaja EU ModTTX
štabna vaja za module v 
okviru mehanizma civilne 
zaščite (MCZ) EU, cikel 
19/20

mednarodni 
konzorcij

strokovnjaki MCZ 
EU / 2 - 3  v  
vodstvu vaje, 2 
udeleženca

še ni 
določeno

2.000
EU 

sredstva

7.

Vaja EU ModEX
praktična vaja za module v 
okviru mehanizma civilne 
zaščite (MCZ) EU

mednarodni 
konzorcij

državna enota za 
h i t re  reševa lne  
intervencije

še ni 
določeno
Bolgarija

30.000 
EU 

sredstva

8.
Vaje v okviru EU 
projektov v pripravi 
(TaFF, FiRST idr.)

mednarodni 
konzorcij 

vodi Nemčija -
THW 

Slovenija - URSZR

strokovnjaki MCZ 
E U  /  2  - 3 v 
vodstvu vaje, 5 
udeležencev

druga 
polovica leta 

ali v 2020
Wengen 

Švica

10.000 
EU 

sredstva
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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)

9.

ConvEx-2 vaja na temo 
jedrska ali radiološka 
nesreča
(ConvEx-2a / -2b / -2c)

Mednarodna 
agencija za 

atomsko energijo  
(IAEA)

CORS, URSZR, 
Štab CZ RS, 
Poveljnik CZ RS, 
UKOM, URSJV

jesen
sedeži 

sodelujočih
organizacij

udeležen
ec krije 
lastne 
stroške 

10.

Table-top vaja za 
usklajevanje ukrepov ob 
jedrski nesreči

Exercise on 
harmonization of 
protective actions

Mednarodna 
agencija za 

atomsko energijo  
(IAEA)

URSZR, Poveljnik 
CZ RS, URSJV
predstavniki vseh 
sosednjih držav

druga
četrtina

leta
omizje 

Dunaj (IAEA) 
ali

videokonf.

udeležen
ec krije 
lastne 
stroške

11.
ECUREX 2019 
jedrska ali radiološka

Evropska komisija

CORS, URSZR, 
Š t a b  CZ RS, 
Poveljnik CZ RS, 
UKOM, URSJV

jesen
sedeži 

sodelujočih
organizacij

udeležen
ec krije 
lastne 
stroške

12.
Vaja BANJA LUKA- 2019
dvostransko sodelovanje z 
BIH-Republika Srbska

BIH-Republika 
Srbska

Civilna zaščita 
Banja Luka

enote za tehnično 
potapljanje iz BIH, 
republike Srbske-
Banja Luka in 
Slovenije ter JRS

tridnevna
junij

Banja Luka
Bosna in 

Hercegovina

10.000

Vadbenci s področja zdravstva lahko, ne glede na opredeljene sodelujoče pri posameznih 
vajah iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sodelujejo na vaji, če so kot 
vadbenci oz. sodelujoči predvideni s sklepom Vlade Republike Slovenije oziroma sklepom 
pristojne izpostave za zaščito in reševanje.

Vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izvedene v republiki Sloveniji 
bodo organizirane v skladu s predpisi ter že uveljavljenimi načeli, da vadbenci nosijo vsak 
svoje stroške, skupne stroške posamezne vaje pa organizator. Sredstva za sodelovanje in 
ocenjevanje vadbencev s področja zdravstva bo skladno s proračunskimi zmogljivostmi 
zagotovilo Ministrstva za zdravje. V skladu z določili pravilnika o vajah se bo izvedlo 
ocenjevanje in spremljanje vaj, analiza in poročanje o vajah.  

3. ZAKLJUČEK

Za celovite vaje v obrambnem sistemu, vaje Slovenske vojske na strateški in operativni ravni  
ter za državne in mednarodne vaje, ki jih organizira Republika Slovenija, na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami se bodo podrobnejše podmene in druga vprašanja v 
zvezi z organizacijo in izvedbo posamezne vaje določila v posebnem sklepu Vlade Republike 
Slovenije, ki ga bodo pripravili organizatorji za vsako od vaj.

Vodstvo vaje ali vodja celovite vaje je odgovoren za izdelavo 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 
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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 po potrebi določijo podrobnejše usmeritve ter zagotovijo skupaj z organizatorjem, da 
se na vajah preverjajo dejavnosti iz njihove pristojnosti. 

Vlada Republike Slovenije bo po potrebi sprejela dopolnitve načrta vaj za leto 2019. 

     Stojan Tramte
  generalni sekretar
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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 in 96/12 – ZPIZ-2) ki določa, da Vlada Republike 
Slovenije usklajuje organizacijo, priprave in izvajanje obrambe države in 5. členu Pravilnika o 
vajah v obrambnem sistemu (Uradni list RS, št. 100/13 - pravilnik), ki opredeljuje načrtovanje 
vaj. Načrt vaj v delu, ki se nanaša na sistem varstva pred naravnimi drugimi nesrečami pa 
temelji na 93. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), ki določa da Vlada RS usmerja in usklajuje 
organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju 
države in 5. členu Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 104/08), ki prav tako opredeljuje načrtovanje vaj.

Temeljni cilj Republike Slovenije na obrambnem področju v letu 2019 je nadaljevanje razvoja 
Slovenske vojske, vzdrževanje povezljivosti v sistemu kolektivne obrambe, zagotavljanje 
pripravljenosti za izvajanje nalog vojaške obrambe, sodelovanje v mednarodnih operacijah in 
misijah ter sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja. V obrambnem sistemu se bo 
nadaljevalo uveljavljanje načel kriznega upravljanja primerljivih Natu in Evropski uniji. Razvoj 
obrambnega sistema, vključno s področjem usposabljanja, bo temeljil na usmeritvah, 
določenih v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
27/10), v 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.

V letu 2019 se načrtujejo redne, letne Natove vaje kot sta Able Staff in Cyber Coalition, v 
okviru izvajanja Natove vaje kriznega upravljanja Nato Crisis management Exercise 2019 –
CMX 19 pa načrtuje tudi oblikovanje nacionalnega scenarija z dogodki vaje, ki bi poleg 
vadbencev na vaji CMX predvideval aktivno vlogo teles kriznega upravljanja in vodenja v RS 
in s tem vključenost odločevalcev v državi. Na ta način in z opredelitvijo nacionalnih cilje vaje 
bo možno tudi dodatno preverjanje postopkov v Slovenski vojski. S tem se lahko vsebinsko 
nadgradi obstoječi nacionalni pristop k načrtovanju, organizaciji in izvedbi vaje CMX 19 v 
Republiki Sloveniji. 

Glede na predvideni termin izvedbe CMX 19 (maj 2019) in v primeru odločitve o prej 
navedenem načinu priprave in izvedbe vaje CMX 19 v Republiki Sloveniji, bo potrebno takoj 
pričeti z intenzivnimi pripravami na vajo, kar vključuje pripravo scenarija in drugih 
dokumentov vaje, obveščanje predvidenih vadbencev ter določitev njihovih nalog. Priprava 
vaje z dodatnim nacionalnim scenarijem bo poseben izziv, saj bo zahtevala večjo 
angažiranost vključenih. 

Nazivi vaj so zapisani z imenom, ki ga je določil organizator vaje in so kot taki razumljivi 
udeležencem in javnosti ter neuradnimi prevodi v slovenski jezik. Za posamezne vaje kraj v 
izvedbe še ni določen s strani organizatorja. Vaje se lahko dogajajo na širšem območju ali pa 
skladno s prijavami na določenem vadišču, ki bo določeno na načrtovalnih konferencah. 
Pomorske vaje se lahko izvajajo v teritorialnih ali mednarodnih vodah in se kraj težko določi, 
prav tako to velja za vaje v zračnem prostoru. Vaje kjer je časovni okvir zapisan zelo široko 
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je čas njihove izvedbe odvisen od operativnih nalog ter organizatorja vaje, ki še ni natančno 
določil časa izvedbe.

Pri izvajanju vaj se upošteva vse predpise o varovanju okolja in v kolikor gre za vaje izven 
območij v lasti Ministrstva za obrambo tudi določila Zakona o materialni dolžnosti (Uradni list 
RS, št. 87/01).

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so temeljni cilji na področju 
usposabljanja določeni v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 27/10) in v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16). Vaje se načrtujejo v 
časovnih intervalih, ki so predvideni z načrti zaščite in reševanja. Na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami se bosta v letu 2019 na državni ravni izvedli dve vaji, 
teoretična vaja preverjanja pripravljenosti na nesrečo v Nuklearni elektrarna Krško s 
preverjanjem odziva v skladu z načrti ob jedrski nesreči in praktična vaja v Postojnski jami, v 
kateri se preveri pripravljenost na nesrečo v jami in odpravljanje posledic neurja na območju 
Postojne. Vaja se bo organizirala v okviru prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja.  

Na regijski ravni bodo izvedene štiri vaje, dve teoretični in dve praktični vaji, in sicer: 
- vaja poplava in vetrolom 2019, teoretična vaja preverjanja pripravljenosti na neurje z 

močnim dežjem in vetrom, ki prizadene območje celotne koroške regije, 
- vaja nevarna snov Kranj 2019, praktična vaja preverjanja pripravljenosti na iztekanje 

nevarne snovi,
- vaja nesreča v AC predoru Podnanos 2019, praktična vaja preverjanja pripravljenosti 

na nesrečo v predoru  Barnica in
- teoretična vaja preverjanja pripravljenosti na potres, ki bi prizadel Celje in okolico.
Občine, organizacije in društva bodo organizirale vaje manjšega obsega v skladu z načrtom 
vaj za leto 2019.  

Na mednarodni ravni bo Slovenija v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi sodelovala v več 
vajah, organiziranih v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije in projektov Evropske 
unije, v vajah zaščite in reševanja s sosednjimi in drugimi državami in vajah, ki jih organizira 
Mednarodna agencija za atomsko energijo. 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. 

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
letu 2019 predstavlja enega od načinov uresničevanja temeljnih ciljev v obeh podsistemih 
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 
Republika Slovenija na področju varstva pred naravnim in drugimi nesrečami bodo Vladi 
Republike Slovenije predhodno predloženi ustrezni sklepi, ki bodo določali cilje, podmeno, 
vadbence in druga vprašanja, pomembna za organizacijo in izvedbo posamezne vaje.

Predlog je obrazložen.
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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