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Številka: 80300-2/2012/4
Datum: 25. 10. 2012 

Vlada Republike Slovenije je na 35. redni seji dne 25. 10. 2012 pod

Republike Slovenije in sprejela naslednji

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Doktrino vojaške strateške 
rezerve Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije z Doktrino vojaške strateške rezerve 

zbora Republike Slovenije.

 NAMESTNICA GENERALNEGA 
SERKETARJA
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1. UVOD 

Doktrina vojaške strateške rezerve Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
doktrina) je operativnousmerjevalni oziroma doktrinarni dokument Republike 

uveljavitvi izdelana doktrina oblikovanja in delovanja vojaške strateške 
rezerve (v nadaljevanju: VSR). 

Doktrina vsebinsko dopolnjuje oba splošna doktrinarna dokumenta na 

Republike Slovenije, oziroma njun nadaljnji razvoj. Doktrina je skupek 

izrazitega poslabšanja razmer v njenem mednarodnem varnostnem okolju.
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2. IZVAJANJE OBRAMBE REPUBLIKE SLOVENIJE

Slovenije so pomembne zgodovinske izkušnje pri obrambi slovenskega 

primeru njegove nizke obrambne sposobnosti. Zato moramo pri presoji in 

v okviru kolektivne obrambe, za primer izrazitega poslabšanja razmer v 

pogoje za doseganje razumne stopnje svoje avtonomne vojaškoobrambne 

samoobrambna sposobnost prebivalstva na slovenskem nacionalnem 

 osamosvojitvene 

strateško pomembne cilje. 
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latentno izpostavljen.

opustila koncept samozadostne nacionalne obrambe in s tem bistveno 

Zato bo svoje obrambne naloge z ustreznim obsegom, strukturo in stopnjo 

kolektivne obrambe Severnoatlantskega zavezništva ter Skupne varnostne 
in obrambne politike Evropske unije. Hkrati bo sprejela takšne zakonodajne 

vojske v organizacijskem, kadrovskem in materialnem smislu za izvajanje 
nalog v primeru izrazitega poslabšanja razmer v mednarodnem varnostnem 

delovanja pri kolektivni obrambi Severnoatlantskega zavezništva bodisi pri 
obrambi nacionalnega ozemlja. 

za zagotavljanje celovite obrambe nacionalnega ozemlja oziroma njeno 

Slovenske vojske na voljo samo nabor pripadnikov, ki so vpisani v vojaško 

delovanje v Slovenski vojski brez dodatnega usposabljanja. Da bo Slovenska 
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zavezništva tudi v primeru izrazitega poslabšanja razmer v mednarodnem 

Nosilci 

organi in drugi subjekti, ki izvajajo posamezne aktivnosti, neposredno 

organizacije. Med slednjimi nosilci ima posebno vlogo in poseben obseg 
nalog Ministrstvo za obrambo. Izvajanje nalog v zvezi z vzpostavitvijo VSR 

Zagotavljanje obrambne sposobnosti Republike Slovenije in morebitno 

nevojaškega dela obrambnega sistema na delovanje v vojnem stanju. 
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nevarnosti ali ob razglasitvi izrednega ali vojnega stanja.

V Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, temeljnem 

varnosti. Skladno s tem bo Republika Slovenija zagotavljala ustrezen obseg, 

vojske z vidika njene popolnjenosti, opremljenosti, organiziranosti, usposobljenosti 
 

vojaške strateške rezerve Republike Slovenije so vsebinsko medsebojno 

obrambe.



10

VSR bistveno spremenita, saj ta koncept v primeru izrazitega poslabšanja 

urjenje VSR bodo v primeru aktiviranja usmerjala namensko oblikovana jedra, 
popolnjena s poklicnimi pripadniki Slovenske vojske z ustreznimi znanji in 
izkušnjami. 

nacionalne varnosti Republike Slovenije. Pri tem bodo smiselno upoštevane tudi 
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3. KONCEPT VOJAŠKE STRATEŠKE REZERVE

Koncept VSR je zamisel o tem, kako v primeru izrazitega poslabšanja razmer 

Slovenije, ki se izvaja z namenom zagotavljanja pogojev za doseganje 
varnostnim razmeram ustreznega obsega, organiziranosti, opremljenosti 

nima vzpostavljene strukture, v primeru izrazitega poslabšanja razmer v 

preoblikovanje Slovenske vojske in njeno prilagoditev poslabšanim 
 Koncept 

po aktiviranju koncepta VSR, morajo biti z vidika svoje opremljenosti, 
usposobljenosti in pripravljenosti primerljivi s pripadniki mirnodobne sestave 
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Pri oblikovanju in delovanju VSR bodo upoštevana predvsem naslednja 

1. 
2. 

3. 

poslabšanja razmer v mednarodnem varnostnem okolju Republike 
Slovenije oziroma v primeru dolgotrajnejšega in intenzivnejšega 

4. 

5. 

6. 

Slovenije, skladno z operativnimi potrebami ter kadrovskimi, materialnimi, 

7. 

8. 

se med seboj dopolnjujejo.
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4. PRIPRAVE ZA VZPOSTAVITEV  
 VOJAŠKE STRATEŠKE REZERVE 

Slovenije sta neposredno pristojna Vlada Republike Slovenije s Svetom za 
nacionalno varnost kot svojim posvetovalnim in usklajevalnim organom ter 
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zmogljivosti.

pa bo izkazala potrebe po popolnitvi enot z vojaškimi obvezniki in materialnimi 
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teritorialne organiziranosti prek uprav za obrambo zagotovi koordinacijo, 

roku pa se obveznike skladno s potrebami razporedi v enote Slovenske 

programu. 

s sklepi ali na podlagi pogodb za opravljanje proizvodnje in storitev v vojnem 
stanju. 

razmer v mednarodnem varnostnem okolju pa se dopolnijo glede na potrebe 

zbor, se izvajajo do preklica.
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bojne aktivnosti. Dodatna materialna sredstva bodo v primeru izrazitega 

4.2. Mirnodobna vojaškostrokovna usposabljanja, pomembna za VSR 

usposabljanje v okviru Slovenske vojske, ki obsega predvsem usposabljanje 
njene stalne sestave in pogodbene rezerve ter izvajanje prostovoljnega 

usposabljanj, med katerimi so z vidika vzpostavitve VSR pomembni predvsem 
vojaški tabori in vojaške prakse. Vojaški tabori so namenjeni študentom in 

delovanje Slovenske vojske v izrednem stanju in vojni.

kadrov in krepitev domoljubja

Dodatno pridobivanje znanj in izkušenj se bo izvajalo na podlagi prostovoljnosti 

domoljubje. 
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vitev VSR 

4.4.1. Ohranjanje in zagotavljanje vojaških zmogljivosti za vzpostavitev 
VSR

zmogljivosti Republike Slovenije v primeru izrazitega poslabšanja razmer v 

v zvezi s tem na vojaški strateški ravni je odgovoren Generalštab Slovenske 

odgovorna za temeljne zmogljivosti poveljevanja in kontrole na svoji ravni. 

in usposabljanje.



18

namenjen dopolnjevanju vloge pogodbene rezerve Slovenske vojske, ki se 

potreb Slovenske vojske.

in enot Slovenske vojske. 

virov za mirnodobne potrebe Slovenske vojske ne samo pomembno vpliva 

strukture Slovenske vojske. 
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4.4.2. Ohranjanje in zagotavljanje civilnih zmogljivosti obrambnega 
sistema za vzpostavitev VSR

zagotavljajo vzpostavitev VSR in delovanje Slovenske vojske ob njenem 

izvajanje nalog ob izrazitem poslabšanju razmer v mednarodnem varnostnem 

Ministrstvo za obrambo skupaj z drugimi resorji zagotavlja sistemske rešitve 

na regijski in lokalni ravni. 
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 Z AKTIVIRANJEM KONCEPTA VSR

razmer v mednarodnem varnostnem okolju Republike Slovenije pa 

zvezi z delovanjem obrambnega sistema v vojni s poudarkom na izvajanju 
mobilizacije in popolnjevanju enot Slovenske vojske ter njeni materialno-
zdravstveni oskrbi.

5.1. Vzpostavitev in izvajanje usposabljanj 

znanj in usposabljanje mirnodobne sestave poveljstev in enot ter enot in 
poveljstev, ki so oblikovana na novo. Novooblikovana poveljstva in enote 

v miru. Temeljno in osnovno vojaškostrokovno usposabljanje VSR se 
vsebinsko ne razlikuje od usposabljanja posameznikov in enot v miru, razlika 

v okviru obsega VSR oziroma novega organizacijsko-mobilizacijskega 
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Slovenske vojske ter njeno delovanje bosta podprta s civilnimi obrambnimi 

in delovanjem obrambnega sistema Organizacijsko-mobilizacijski razvoj 

popolnijo teritorialna vojaška poveljstva, ki prevzamejo vojaški del pristojnosti 
za pripravo in izvedbo mobilizacije enot skladno z dopolnjeno organizacijsko-
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primeru izrazitega poslabšanja razmer v mednarodnem varnostnem okolju 

vojske tako nacionalne kot druge dostopne zmogljivosti za proizvodnjo in 

mednarodnega sodelovanja in racionalizacija postopkov opremljanja bosta 

in opreme. 

potrebam aktiviranja VSR, spremembam strukture in obsega Slovenske 

zavezništva. 

delovanje obrambnega sistema, vendar Ministrstvo za obrambo po opustitvi 

svoje dejavnosti prenesle na izvajanje mobilizacije enot in zagotavljanje 

pomagale izvajati tudi lokalne skupnosti.
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popolnjevanje in delovanje Slovenske vojske ob tem, da je Vlada Republike 

pospešijo z namenom, da se po aktiviranju VSR: 

Z dopolnjenim organizacijsko-mobilizacijskim razvojem Slovenske 
vojske se njena poveljstva in enote smiselno razvrsti v višje kategorije 

popolnitev enot in poveljstev ter vzpostavi nova struktura poveljevanja in 

zmogljivosti za izvajanje nabora, napotitev, mobilizacije in materialno-
zdravstvene oskrbe tako, da se posamezne aktivnosti skladno s 
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popolnitev izgub Slovenske vojske, vzpostavi se sistem neprekinjene oskrbe 

se zagotovi pogoje za neprekinjeno izvajanje nalog iz poslanstva Slovenske 
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po potrebi dopolnjevala in spreminjala skladno s spremembami razmer 

preoblikovanja obrambnega sistema Republike Slovenije. 

strateške rezerve Republike Slovenije (št. dok. 024-7/2007-1, z dne 16. 1. 
2007) ter Planski obseg in struktura vojaške strateške rezerve Republike 
Slovenije (št. dok. 803-14/2007-1, z dne 3. 12. 2007).
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razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list Republike 

skladno s konceptom VSR, ki v primeru izrednega poslabšanja varnostnega 

Republika Slovenija je s spremembami Zakona o obrambi in Zakona o 

zavezništvo Nato, kar bistveno vpliva na zagotavljanje nacionalne varnosti. 

obvezna rezervna struktura Slovenske vojske zmanjševala in se z 31. 12. 
2010 ukinila. Deloma je rezervno strukturo nadomestila pogodbena rezerva 
Slovenske vojske.
 

Slovenske vojske za izvajanje vojaške obrambe. Z aktiviranjem VSR se 

bo vzpostavljena posebna struktura izven predvidenega obsega Slovenske 
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podatkov in materialna sredstva strateške rezerve. Glede na navedeno tudi ni 

rezerve Ministrstva za obrambo, ki bodo uporabljena za usposabljanje in 

dopolnjevanje Slovenske vojske. 

pomena za obrambo. 



28

organizacijsko-mobilizacijskega razvoja Slovenske vojske za delovanje v 

z nabavo v sklopu sistema opremljanja Slovenske vojske iz popisa po uvedbi 




