SLOVENSKA VOJSKA

UVODNA BESEDA

Temeljna vrednota pripadnikov Slovenske vojske
je domoljublje. To je zavestna in prostovoljna pripadnost domovini, domu, družini, vojaškemu
kolektivu in državi (brigadir Ernest Anželj)
Prednosti zaposlitve v Slovenski vojski so:
• Fizična pripravljenost
• Usposabljanje in izobraževanje
• Sodobna tehnika in oprema
• Številne možnosti napredovanja
• Zagotovljena socialna varnost
• Ekipni duh
• Sodelovanje v misijah po svetu
• Ponosni nase
V Slovensko vojsko sprejmemo le izbrane, ki jih
skozi selekcijski postopek in usposabljanja popeljemo do usposobljenih vojakov in vojakinj.
Vsekakor pa vsak posameznik mora zadostit
nekim splošnim pogojem, ki jih najdete na spletni strani postanivojak.si.
Na sejmu SOBRA ne bomo govorili o že napisanem pač pa se vam bo Slovenska vojska predstavila z vsemi rodovi in službami. Vojaške poklice
vam bomo predstavili na način seznanitve s specialnostmi, ki so predpogoj za zaposlitev. Seznanili vas bomo z možnostmi izgradnje kariere
posameznika. Na ta način želimo posameznikom in širši Slovenski javnosti približati možnost zaposlitve v Slovenski vojski. Pripadniki na
delovnih točkah vam bodo do potankosti razložili in predstavili specialnosti v svojih enotah ter
vam z veseljem odgovorili na vaša postavljena
vprašanja. Pokazali vam bomo tudi oborožitev
in opremo pripadnika različnih specialnosti.
Predstavljena vam bo možna karierna pot v času
zaposlitve v Slovenski vojski, tako v poklicu po-

klicnega vojaka, kot tudi podčastnika in častnika. Lahko si boste ogledali dinamično vajo ki
jo naši pripadniki pripravljajo prav za vas. Popeljali vas bomo z bojnimi vozili, ogledali si boste
lahko nastopa orkestra Slovenske vojske in
Garde ter poizkusili slasti iz kotla vojaške premične kuhinje.
V nadaljevanju vam je predstavljena Slovenska
vojska, splošno in širše. Seznanili se boste s
strukturo, predstavili vam bomo enote Slovenske vojske in pa seznanili vas bomo z mednarodnim in civilno vojaškim sodelovanjem. Mogoče
se znotraj tega v kakšni specialnosti vidite tudi
vi sami, saj imamo zelo širok izbor specialnosti,
v katerih se lahko vidi vsak, ne glede na smer
izobrazbe in dosežen poklic.
Pa za konec še enkrat vljudno vabljeni da nas
obiščete, da se vam lahko predstavimo nekoliko
drugače.
SLOVENSKA VOJSKA

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije, vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom na
podlagi mednarodnih pogodb.
Poslanstvo

Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju
z zavezniki:
• izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije,
• odvrne vojaško agresijo na Republiko Slovenijo,
• vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter
• prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti.

Naloge

Rezervna sestava (pogodbena rezerva)

Bistvene naloge:
• vzdrževanje pripravljenosti za delovanje,
• aktiviranje in mobiliziranje sil,
• premestitev v območje delovanja,
• defenzivno in
• ofenzivno delovanje.
Druge naloge:
• prispevek k mednarodnem miru, varnosti in
stabilnosti,
• podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje
državljanov Slovenije.
Sestava

Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in
rezervne sestave.
Stalna sestava so poklicni pripadniki Slovenske
vojske, rezervna pa državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni sestavi.
SESTAVA SV - podatki za julij 2018
Stalna sestava
Pogodbena rezerva
Skupaj

Število
6716*
856
7572

Delež
88,7 %
11,3 %
100 %

Stalna sestava

Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci
(vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe
delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške
službe.
STALNA SESTAVA SV - podatki za april 2016
Častniki
Podčastniki
Vojaki
Višji vojaški
uslužbenci
Nižji vojaški
uslužbenci
Civilne osebe
Skupaj
Moški
Ženske

Število
1088
1955
2644

Delež
16,1 %
29,1 %
39,4 %

264

3,9 %

327

4,9 %

446
6716
5609
1107

6,6 %
100 %
83,5 %
16,5 %

Rezervna sestava Slovenske vojske so državljani,
ki na podlagi prostovoljne odločitve z Ministrstvom za obrambo sklenejo pogodbo o opravljanju službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
Prostovoljno služenje vojaškega roka

Od ukinitve obveznega služenja vojaškega roka
Slovenska vojska državljanom nudi možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka.
STRUKTURA SLOVENSKE VOJSKE

Slovenska vojska je organizirana brez delitve na
zvrsti, obsega pa devet rodov:
• pehoto,
• oklepne enote,
• letalstvo,
• pomorstvo,
• artilerijo,
• zračno obrambo,
• inženirstvo,
• jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo in
• zveze.
Vrste sil

Vrste sil Slovenske vojske:
- Glede na vlogo v bojnem delovanju:
• Sile za bojevanje - pehotne enote, oklepne
enote in specialne enote,
• Sile za bojno podporo - inženirske enote,
artilerijske enote, obveščevalno izvidniške
enote, enote RKBO, enote zračne
obrambe, enote za elektronsko bojevanje,
enote letalstva, enote vojaške policije in
mornariške enote
• Sile za zagotovitev delovanja - logistične
enote, zdravstvene enote, enote za zračni
transport in letalske ter mornariške baze
• Sile za podporo poveljevanja - poveljniške
enote, enote za zveze in enote za nadzor
zračnega prostora
- Glede na sposobnost premeščanja
• Premestljive sile
• Nepremestljive sile
- Glede na pripravljenost
• Sile visoke pripravljenosti 2 - 90 dni
• Sile nizke pripravljenosti 91 - 180 dni
• Sile z daljšim časom pripravljenosti (več kot
365 dni)

Organiziranost sil

Glede na poslanstvo so sile Slovenske vojske organizirane kot bojne skupine in odzivne sile.
Glede na potrebe po usklajenem načrtovanju ter
delovanju sil po konceptu skupnih združenih namenskih sil so sile organizirane po komponentah:
• kopenska komponenta,
• mornariška komponenta,
• zračna komponenta in
• specialne sile.
Generalštab Slovenske vojske

Generalštab Slovenske vojske je organ v sestavi
Ministrstva za obrambo in hkrati najvišji vojaški
strokovni organ za poveljevanje Slovenski vojski.
Temeljni namen in poslanstvo uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo, usposabljanje in
delovanje Slovenske vojske. Zagotavlja vojaškostrokovno podporo ministru za obrambo, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku
Republike Slovenije ter politične odločitve pretvarja v vojaške. Zagotavlja povezave za sodelovanje
in delovanje Slovenske vojske v mednarodnih integracijah.
Poveljstvo sil

Je bilo vzpostavljeno 12. maja 2017 v Vojašnici
Ivana Cankarja na Vrhniki. Neposredno je podrejeno GŠSV. Skladno s poslanstvom PSSV zagotavlja pogoje za ustrezno načrtovanje in
vodenje delovanja poveljstev in enot SV v Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavlja stalno pripravljenost za učinkovito delovanje in nudi
podporo državnim organom v sistemu zaščite in
reševanja.
Poslanstvo PSSV: PSSV je združeno poveljstvo,
ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Republiki Sloveniji in v tujini ter nudi
podporo države gostiteljice. PSSV v vlogi nacionalnega poveljstva načrtuje, usklajuje, izvaja in
ocenjuje napadna, obrambna in stabilizacijska
delovanja.
Center vojaških šol

Center je nosilec vojaškega izobraževanja in
usposabljanja v Slovenski vojski. Izvaja temeljno,

osnovno, dopolnilno in funkcionalno vojaško izobraževanje in usposabljanje, muzejsko in knjižnično dejavnost ter nudenje podpore
poveljstvom in enotam pri izvedbi usposabljanja.
Sestava
• Katedra vojaških ved
• Poveljniško-štabna šola,
• Šola za častnike,
• Šola za podčastnike,
• Šola za tuje jezike,
• Veščinski center,
• Knjižnično informacijsko založniški center,
• Oddelek za e-izobraževanje in
• Vojaški muzej.
1. brigada

Poveljstvo poveljuje enotam v sestavi brigade in
je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.
Sestava
• 10. pehotni polk,
• 132. gorski polk,
• teritorialni polk,
• rodovski bataljon.
Naloge
• načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
• zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja,
• sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih
operacijah in misijah ter
• sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
72. brigada

Poveljstvo poveljuje enotam v sestavi brigade in
je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.
Sestava
• 20. pehotni polk,
• 74. pehotni polk,
• teritorialni polk in
• rodovski bataljon.

Naloge
• načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
• zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja,
• sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih
operacijah in misijah ter
• sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
Logistična brigada

Logistična brigada načrtuje in izvaja logistično podporo Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini. Logistično podporo izvaja z
delovanjem nepremestljivih in premestljivih logističnih in zdravstvenih enot. Na podlagi načrtov in
ukazov dodeljuje poveljstvom in enotam Slovenske
vojske usposobljene premične logistične module s
področij oskrbovanja, premikov in transporta,
vzdrževanja, zdravstvene oskrbe ter tehnično-operativna kolesna in gosenična bojna vozila, za različne potrebe in operacije Slovenske vojske.
Sestava
• 157. logistični polk
• 670. logistični polk
• Vojaško zdravstvena enota
15. PVL

Poveljstvo polka poveljuje enotam v sestavi polka
in je odgovorno za pripravljenost, usposabljanje,
organiziranje in delovanje podrejenih enot ter
razvoj premestljivih letalskih zmogljivosti.
Sestava
• 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora,
• 107. letalska baza,
• 151. helikopterska eskadrilja,
• 152. letalska eskadrilja,
• 153. letalsko-tehnična eskadrilja in
• Letalska šola.
430. mornariški divizion

430. mornariški divizion je taktična enota polkovne ravni. Poslanstvo enote je zagotavljanje
zmogljivosti, s katerimi sodeluje pri obrambi suverenosti in celovitosti države, ter promocija in

zaščita interesov Republike Slovenije. S svojimi
zmogljivostmi sodeluje tudi v sistemu zaščite in
reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, predvsem na področjih iskanja in reševanja na morju ter omejevanja in pomoči v primeru ekoloških nesreč na morju. Mornariški
divizion iz razpoložljivih zmogljivosti zagotavlja
namensko oblikovane premestljive zmogljivosti
(enoto protiminskih potapljačev za izvajanje protiminskih ukrepov v zelo plitvih vodah, večnamensko ladjo Triglav in vod za uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev). Na področju
vojaškega potapljanja enoto strokovno podpira
Oddelek pomorske medicine iz sestave Vojaške
zdravstvene enote.
Sestava
• poveljstva,
• odreda za specialno podvodno delovanje,
• hitre patruljne ladje Ankaran,
• večnamenske ladje Triglav,
• voda za uničevanje neeksplodiranih ubojnih
sredstev,
• enote vojašnice.
Enota za specialno delovanje

ESD je namenjena izvajanju specialnih delovanj
samostojno ali skupaj s specialnimi silami zavezniških držav z namenom podpore doseganju ciljev strateškega pomena za Republiko Slovenijo
ali zavezništvo.
Sestava
• Četa za specialno delovanje,
• Četa za zagotovitev delovanja,
• Vadbeni center za specialno delovanje.
Enota za podporo

Poveljstvo Enote za podporo (EPOD) zagotavlja
delovanje Poveljstva sil SV, podpira delovanje organizacijskih enot v Vojašnici Ivana Cankarja
Vrhnika in po potrebi organizacijskim enotam
pri PSSV na drugih lokacijah.
Enota vojašnice IC je namenjena logistični podpori poveljstev in enot Slovenske vojske, nastanjenih v vojašnici. Izvaja ključne naloge
upravljanja in vzdrževanja infrastrukture ter
oskrbovanja v vojašnici.

Enota za civilno-vojaško sodelovanje (ECIMIC)
je namenjena sodelovanju s civilnimi in vojaškimi organizacijami doma in v tujini.
Sestava
EPOD ima v svoji strukturi poveljstvo, Enoto vojašnice IC in CIMIC.

Športna enota Slovenske vojske

• podpora športu, razvoju gibalnih sposobnosti
in promociji športa v Slovenski vojski;
• vodenje vrhunskega športa v Slovenski vojski;
• izvajanje sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev (Slovenska vojska
zaposluje do 70 vrhunskih športnikov).
MEDNARODNO SODELOVANJE

Enota za elektronsko bojevanje

Zagotavljanje elektronskega zbiranja obveščevalnih podatkov iz virov elektromagnetnega sevanja na strateški, operativni in taktični ravni ter
pogojev za vzpostavitev nadvlade v elektromagnetnem spektru.

Specializirana enota vojaške policije

• izvajanje specialističnih nalog vojaške policije
ter zagotavljanje vojaške policijske podpore
enotam Slovenske vojske doma ter v mednarodnih operacijah in misijah;
• zagotavljanje delovanja kriminalistov v Slovenski vojski.

Enota za komunikacijske in
informacijske sisteme

• zagotavljanje delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov ter podpore poveljevanja in kontrole na strateškem in operativnem
nivoju Slovenske vojske;
• zagotavljanje delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov Slovenske vojske doma
in v tujini, v stacionarnih in delno v premičnih pogojih.

Center za združeno usposabljanje

• izvajanje usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske;
• vodenje in upravljanje s poligoni, njegovimi
vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in
sredstvi v okviru Osrednjega vadišča Slovenske vojske.

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na
vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti,
ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje
Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU.
Z vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 Slovenska vojska
še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru. Njeno delovanje obsega vključevanje
pripadnikov Slovenske vojske v operacije v podporo miru in humanitarne dejavnosti.
Mednarodne operacije in misije s sodelovanjem
Slovenske vojske:
• Kosovo
• Afganistan
• Libanon
• Sirija
• Bosna in Hercegovina
• Makedonija
• Srbija
• Mali
• EU NAVFOR MED
• Irak OIR
• Latvija
CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE

Aktivnosti na vadiščih Slovenske vojske
Aktualni načrti uporabe osrednjega vadišča Postojna, načrt zapor zračnega prostora nad osrednjim vadiščem ter načrt letenja PC-6 za treninge
padalcev.
Domicili Slovenske vojske
Pristojnost za načrtovanje, organiziranje in izvajanje sodelovanja z lokalnim civilnim okoljem je
dodeljena posameznim enotam Slovenske vojske,
ki so s tem dobile svojo domicilno pristojnost.

Tekmovanje v streljanju z vojaško puško M-48
Slovenska vojska v letu 2016 skupaj z organizacijami in društvi, s katerimi ima sklenjene pogodbe o sodelovanju, že tretjič zaporedoma
organizira ekipno strelsko tekmovanje z vojaško
puško M-48 7,9 mm.

Vojaško strokovne publikacije,
ki so namenjene zaposlenim v Slovenski vojski
in slovenski strokovni javnosti. Njihov cilj je strokovna izmenjava znanj, izkušenj in različnih teoretičnih pogledov na novo nastale situacije in
iskanju najboljših rešitev za soočanje z njimi.

Odprodaja neformacijske opreme Slovenske
vojske
Odprodaja neformacijske opreme vsak torek,
sredo in četrtek od 9. do 13. ure
Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova 7, 1000
Ljubljana, telefon: 01 585 6372

Znanstveno-strokovne publikacije,
ki je namenjena slovenskim in tujim znanstvenikom in strokovnjakom na obrambno vojaškem
področju. Njen cilj je razvijanje kritične znanstvene in strokovne misli na področju nacionalne in mednarodne varnosti ter obrambe,
širjenje vojaškega znanja ter prispevanje k razvoju vojaške stroke in znanosti.

ODNOSI Z JAVNOSTMI

KONTAKT
Ministrstvo za obrambo
Slovenska vojska
Oddelek za odnose z javnostmi
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
T: 01 230 51 14
E: simon.korez(at)mors.si
Simon Korez, tiskovni predstavnik SV
M: 031 330 951
PUBLIKACIJE

Slovenska vojska obvešča javnost o svojem poslanstvu, ciljih in opravljenih nalogah. V ta
namen izhajajo naslednje publikacije:
Revije,
ki so namenjene zaposlenim v Slovenski vojski
in njihovim družinam, bivšim ali bodočim zaposlenim ter ostalim ljubiteljem vojaških vsebin.
Njihov cilj je na kratko in aktualno seznanjati
bralce z dogodki povezanimi z vojaškim vsakdanom doma, seznanjati in izmenjati izkušnje
pridobljene na mirovnih operacijah in misijah
in prispevati h kakovostnejšim civilno vojaškim
odnosom.

Medicina na misiji, tematska številka
zdravstvene revije Vita izšla ob
15. obletnici Slovenske vojske na MOM

Predstavniki za odnose z javnostmi v Slovenski
vojski so v sodelovanju s Tiskovno agencijo
Morel pripravili tematsko številko strokovne
zdravstvenovzgojne revije Vita z naslovom Medicina na misiji.
Nova številka revije, ki izhaja v nakladi 15.000
izvodov, je v celoti posvečena 15. obletnici delovanja Slovenske vojske v mednarodnem okolju.

