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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Predlog spremembe in dopolnitve Srednjeročnega obrambnega programa 
Republike Slovenije 2018-2023 – 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 v skladu z 12. poglavjem Resolucije o splošnem dolgoročnem 
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10) je 
Vlada Republike Slovenije na _____seji dne ____ pod ____točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembo in dopolnitev Srednjeročnega 
obrambnega programa Republike Slovenije 20182023. 

2. Vlada Republike Slovenije s Spremembo in dopolnitvijo Srednjeročnega obrambnega 
programa Republike Slovenije 20182023 seznani Odbor za obrambo Državnega zbora 
Republike Slovenije.

                                                                                 Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                 v. d. generalnega sekretarja

Priloga: Sprememba in dopolnitev Srednjeročnega obrambnega programa Republike 
Slovenije 20182023.

Prejmejo:
 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:
mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko Ministrstva za 
obrambo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- mag. Matej Tonin, minister za obrambo,
- Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo,
- generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske.

5. Kratek povzetek gradiva:
/
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:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

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

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

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

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

1914 GŠSV 1914-21-0007 5858 17.000.000,00 52.000.000,00

SKUPAJ 17.000.000,00 52.000.000,00
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
Proračunski uporabnik 1914 ima zagotovljena finančna sredstva v okviru projekta 1914-21-
0007 in na proračunski postavki 5858.
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
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: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

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

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 
– popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13,10/14 in 
164/20) javnost ni bila povabljena 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
- DOP
- GŠSV
- SGS
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOG

Številka:
Ljubljana, dne____________

Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/15 in 139/20) in v skladu z 12. poglavjem Resolucije o splošnem dolgoročnem 
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10) je 
Vlada Republike Slovenije na _____seji dne ____ pod____ točko dnevnega reda sprejela 

 Spremembo in dopolnitev Srednjeročnega obrambnega programa Republike 
Slovenije 20182023

I

V Srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije 2018-2023, ki je bil sprejet s 
sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 80300-3/2018/3 z dne 19. 4. 2018, se v poglavju 3 
Srednjeročni razvojni cilji v točki 4. Zagotavljati posodobitev opreme, oborožitve in 
nepremičnin za razvoj ter delovanje obrambnih zmogljivosti (dolgoročna cilja 1 in 2 
ReSDPRO SV 2025) v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:

» izvesti postopke za nabavo:
o taktičnega transportnega letala;
o dveh srednjih transportnih helikopterjev; 
o raketnih sistemov PORS-2;
o medicinske opreme;
o opreme za kolektivno JRKB-zaščito;
o taktičnih tovornih vozil z balistično zaščito;«.

II

V poglavju 6 Materialni viri se v točki 6.1 Nabave oborožitve in vojaške opreme za 
podnaslovom točke Zračna obramba doda nov podnaslov točke, ki se glasi:

»Letalske zmogljivosti taktičnega zračnega transporta

Postopek nabave taktičnega transportnega letala se bo začel v letu 2021. 

Skladno z zahtevami Ciljev zmogljivosti Nata 2017 za Republiko Slovenijo se bo v letu 2021 
začelo s postopki za nabavo dveh srednjih transportnih helikopterjev za podporo delovanja 
specialnih sil.«. 
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III

Ta sprememba in dopolnitev začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                       v. d. generalnega sekretarja

Prejmejo:
- ministrstva,
- vladne službe.
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OBRAZLOŽITEV

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018-2023 je Vlada Republike Slovenije 
sprejela 19. 4. 2018. Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018-2023 je 
srednjeročni razvojni program in planski dokument, ki je podlaga za razvoj in vzpostavitev 
vojaških in civilnih obrambnih zmogljivosti Republike Slovenije v navedenem obdobju. 
Dokument je osnova za razporejanje obrambnih virov med načrtovane obrambne 
zmogljivosti skladno s stopnjo njihove prioritete.

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018-2023 temelji na sprejetih 
obrambnih izdatkih z dodatnimi sredstvi za leti 2018 in 2019 ter na postopnem nominalnem 
povečanju obrambnih izdatkov od leta 2020 do 2023. 

Razvoj zmogljivosti letalskega in helikopterskega taktičnega transporta je načrtovan v 
splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. 
Republika Slovenija si strateški zračni transport zagotavlja s sodelovanjem v Programu za 
zagotavljanje zmogljivosti strateškega zračnega prevoza (Strategic Airlift Capability – SAC),
ki poleg nekaterih članic Nata združuje še Švedsko in Finsko. S slabšanjem varnostne 
situacije v svetu, povečevanjem sodelovanja Slovenske vojske v operacijah kriznega 
odzivanja in s povečevanjem geografske oddaljenosti operacij od Republike Slovenije, 
povečuje tudi potreba po lastnih zmogljivostih zračnega transporta. Nabava taktičnega 
transportnega letala je načrtovana že15 let. Leta 2007 je bil izveden že razpis, do sklenitve 
pogodbe pa ni prišlo. Ne gre le za več kot nujno potrebo Slovenske vojske, temveč za 
potrebo celotne države, kar se je posebej nazorno pokazalo ob začetku epidemije 
koronavirusa, ko je bil letalski transport ena glavnih težav pri zagotavljanju zaščitne opreme. 
Zmogljivosti obstoječega letala Slovenske vojske Turbolet L410 poleg dotrajanosti omejuje 
zelo kratek dolet, majhna nosilnost ter odsotnost ostalih vojaško-tehničnih zahtev za 
ustrezno podporo premestljivih sil Slovenske vojske ali opravljanje drugih zahtevnejših 
nacionalno-varnostnih nalog.

Slovenska vojska te zmogljivosti potrebuje za izvajanje premeščanja sil, redno oskrbo in
vzdržljivosti enot Slovenske vojske ter morebitno nujno evakuacijo moštva z območja 
operacije. Zaradi navedenega na področju vojaškega letalstva eno od prvih prioritet 
predstavlja nabava taktičnega transportnega letala in se s tem namenom tudi potreba po 
spremembi in dopolnitvi Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije 2018-
2023. Postopki nabave taktičnega transportnega letala bodo izvedeni v letu 2021.

V obdobju 2021 do 2023 bodo izvedeni tudi postopki za nabavo dveh srednjih transportnih 
helikopterjev tudi za podporo specialnih sil (SOATU) skladno z zavezami Ciljev zmogljivosti 
2017. Z namenom doseganja ustrezne ravni povezljivosti Slovenska vojska s helikopterji 
sodeluje v Večnacionalnem programu letalstva specialnih sil v Zadru.

Zato se predlaga sprememba in dopolnitev Srednjeročnega obrambnega programa
Republike Slovenije SOPR 2018-2023 tako, da bo njegova vsebina odražala prilagoditev 
prioritet razvoja vojaških zmogljivosti do leta 2023, ki bodo nadalje podrobneje določene v 
dolgoročnem programu razvoja Slovenske vojske do leta 2035 in srednjeročnem obrambnem 
programu od 2021 do 2026. 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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