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Pregled nalog in aktivnosti 

organizacij Zveze slovenskih častnikov 

pri uresničevanju Doktrine vojaške strateške rezerve 

 

Vlada Republike Slovenije je 25. 10. 2012 sprejela Doktrino vojaške strateške 

rezerve Republike Slovenije (v nadaljevanju tudi doktrina VSR), ki kot doktrinarni 

dokument opredeljuje povečanje in preoblikovanje vojaških oziroma obrambnih 

zmogljivosti države v primeru izrazitega poslabšanja v njenem mednarodnem 

varnostnem okolju. 

Poleg koncepta vojaške strateške rezerve doktrina opredeljuje vsebino priprav 

za vzpostavitev VSR in izhodišča za povečanje zmogljivosti Slovenske vojske z 

aktiviranjem koncepta. Koncept temelji na zamisli, da se povečane vojaške 

zmogljivosti države dosežejo v letu dni po aktiviranju VSR do dodatnih 25.000 

pripadnikov, ki so lahko uporabljeni za izvajanje oboroženega boja ali pri odpravljanju 

posledic naravnih in drugih nesreč. Doktrina VSR izhaja iz določil da se povečanje 

obsega obrambnih sil doseže z obstoječim načinom nabora in popolnitve, v skrajnem 

primeru pa tudi na podlagi ponovne uvedbe vseh sestavin vojaške dolžnosti. 

Zveza slovenskih častnikov in njena območna in občinska ter interesna 

združenja kot organizacije posebnega družbenega pomena, ki delujejo na področju 

obrambe, zaščite in varnosti v Republiki Sloveniji imajo pri zagotavljanju pogojev in 

pri uresničevanju koncepta in doktrine VSR zelo pomembno vlogo in naloge. Naloge 

ZSČ bi bile odvisne od tega, ali potekajo v času pred pripravami za vzpostavitev 

VSR, v času priprav za vzpostavitev VSR, ali ob aktiviranju koncepta VSR. Pri vseh 

teh je poseben vidik poslanstva organizacij ZSČ ohranjanje domoljubja in zavedanja 

o obrambnih, varnostnih in zaščitnih aktivnostih naše družbe ter pripravljenosti za 

sodelovanje v njih. 

 

Naloge in vloga ZSČ pred začetkom priprav za vzpostavitev VSR so 

povezane s poslanstvom organizacije in njenim delovanjem v slovenski družbi, pa 

tudi v mednarodnih povezavah in se nanašajo na: 

 dobro organiziranost in delovanje temeljnih organizacij ZSČ in njihovo učinkovito 

vpetost v lokalna okolja kot pomemben element za implementacijo koncepta 

VSR, 

 pridobivanje članov v organizacije ZSČ, zlasti mladih, kot kadrovski prispevek v 

VSR 

 skrb za strokovne obrambno-varnostne in zaščitno-reševalne aktivnosti članov 

ZSČ preko teoretičnih in praktičnih usposabljanj, vključevanja v vaje obrambnega 

in zaščitnega sistem v lokalnem okolju, prenosa izkušenj iz preteklosti na mlajše 

člane in širjenja znanj o vodenju, organiziranju ter štabnem delu v posebnih 

razmerah, 

 povezave in sodelovanje organizacij ZSČ z enotami in aktivnostmi Slovenske 

vojske in strukturami sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 



 podporo pri aktivnostih za novačenje kadrov v sestave Slovenske vojske in 

promociji vojaškega poklica ter za prostovoljno služenje vojaškega roka, 

 urejeno komuniciranje in informiranje svojega članstva in preko tega tudi širitev 

vedenja o aktivnostih VSR. 

Ohranjanje domoljubja in zavedanja ter pripravljenosti za sodelovanje v strukturah pri 

obrambi, varnosti in zaščiti ter reševanju je najpomembnejši vidik strateške rezerve. 

 

Naloge ZSČ v času priprav za vzpostavitev VSR bi bile: 

 analiza stanja organizacij v ZSČ ter dokončna konsolidacija delovanja organizacij 

v lokalnih skupnostih in okrepitev povezav in delovanja interesnih organizacij 

ZSČ, 

 okrepitev sodelovanja organizacij ZSČ s Slovensko vojsko oziroma strukturami 

sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami preko dopolnjenih 

dogovorov in načrtov sodelovanja, 

 spodbujanje intenzivnega vključevanja občanov in občank (bodisi preko 

zaposlovanja bodisi preko razporejanja na podlagi vojaške obveznosti) v 

obrambno-varnostne oziroma zaščitno-reševalne strukture ter v prostovoljno 

služenje vojaškega roka, 

 strokovno usposabljanje članstva ZSČ v povečanem obsegu in izbranih področjih 

ter vsebinah, 

 vključevanje v organizacijo in izvajanje mirnodobnih strokovnih usposabljanj 

pomembnih za VSR, posebej v vojaške tabore, samozaščitno-preživitvene prakse 

in podobno, 

 pomoč in podpora pri zagotavljanju obstoječe infrastrukture in pri eventualni 

uporabi razpoložljivih civilnih zmogljivosti, 

 druge naloge povezane s pripravami pred aktiviranjem VSR (informativne, 

propagandne, motivacijske, organizacijske). 

 

Naloge ZSČ ob aktiviranju VSR bi bile: 

 nadaljevanje predhodnih aktivnosti, 

 vključevanje članov ZSČ v vojaške oziroma zaščitno-reševalne strukture 

predvsem prostorske in na lokalni ravni, 

 sodelovanje pri pripravah na osnovno ali dopolnilno vojaško usposabljanje (za 

vojake, podčastnike in častnike) ali zaščitno-reševalno usposabljanje, oboje v 

posebnih učnih in vadbenih centrih, 

 vključevanje oziroma izvajanje določenih nabornih aktivnosti, 

 izvajanje določenih oblik usposabljanja za članstvo ZSČ in širše po oblikovanih 

programih in prenos obrambno-varnostnih in zaščitno-reševalnih izkušenj iz 

prakse na članstvo, 

 pomoč pri zagotavljanju in nudenju infrastrukturnih kapacitet, 

 pomoč pri uresničevanju materialno-zdravstvene oskrbe za potrebe mobilizacije 

vojaških ali zaščitno-reševalnih struktur.  

 



Zveza slovenskih častnikov in njene članice naloge po VSR opredelijo v svojih letnih 

programih dela in jih uresničujejo. Za naloge v času priprav za vzpostavitev in ob 

aktiviranju VSR pa izdelajo posebne akcijske načrte. 


