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POVZETEK
Vojska v svojem procesu uporablja kapacitete kot so objekti v vojašnicah,
skladiščih, vadiščih in ostalih lokacijah. Ti objekti niso neposredno vključeni v
dejavnost vojaške organizacije ampak se uporablja le njihova funkcija. Pri
njihovi uporabi pa se postopno zmanjšuje njihova uporabna vrednost in jih je
potrebno vzdrževati. Vzdrževanje je ena od predpisanih dejavnosti
funkcionalnega področja vojaške infrastrukture.
V Slovenski vojski se izvaja tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje ter
rekonstrukcije objektov.
V nalogi sem poizkušal prikazati vse tiste probleme, ki se pojavljajo pri izvajanju
vzdrževanja objektov s poudarkom na tekoče vzdrževanje ter spoštovanju
predpisanih normativov. Prav tako sem tudi podal možne izboljšave
organiziranja in izvajanja tekočega vzdrževanja objektov v Slovenski vojski, ki
temelji predvsem na kadrovski problematiki, kakovosti storitev in finančnih
posledicah.

Ključne besede
Vojaška infrastruktura, objekti, nepremičnine, tekoče vzdrževanje, vojaški
kompleksi, instalacije, komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura.
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SUMMARY
Slovenian Armed Forces in it’s operations uses capabilities, which are objects
on barracks, depots, training sites and other locations. Those objects are not
directly involved in Armies fundamental activities, but used by their function. And
because of it's use, they should be maintained on regularly bases. Maintaining
is one of the prescribed activities of the military infrastructure function.
Maintaining in Slovenian Armed Forces are in domain of the Combat Service
Support HQ and it's subordinated units and HQ's.
In this Work I tried to illuminate some problems, that constantly appears during
regular maintaining process in consideration with prescribed norms. At the end,
some possible improvements of infrastructure maintaining process, are
elaborated.

Key words
Military infrastructure, objects, regular maintaining, military campus,
installations, communal infrastructure, traffic infrastructure.
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UVOD

Vojaška organizacija je specifična, tako po svoji družbeni vlogi, kot po aktivnostih, ki
jih opravlja, Za zaposlene v vojaški organizaciji velja, da je za uspešno opravljanje
nalog v miru in v vojni še kako pomembna visoka osebna motivacija. Učinek na
motivacijo zaposlenih v vojski dosegamo tudi z urejenimi objekti in okoljem v katerem
se usposablja in deluje.
Vojska v svojem procesu uporablja nastanitvene kapacitete to so objekti v vojašnicah
skladiščih, vadiščih in ostalih lokacijah. Ti objekti niso neposredno vključeni v
dejavnost vojaške organizacije ampak se uporablja le njihova funkcija. Pri njihovi
uporabi pa se postopno zmanjšuje njihova uporabna vrednost. Skratka objekte je
potrebno po določenem času popraviti ali nadomestiti z novimi. Vzrokov za
zmanjšanje uporabnosti pa je lahko več, bodisi da se uporaba zmanjša zaradi fizične
obrabe, staranja ali okvar.
Infrastruktura v SV pomeni pridobitev, gradnjo, vzdrževanje in uporabo določenega
omrežja nepremičnin, stalnih instalacij in konstrukcij (objektov) za potrebe delovanja
Slovenske vojske v miru, pripravah na mirovne operacije, mobilizacijo in vojno
Uporaba in vzdrževanje objektov je celota aktivnosti namenjenih ohranjanju
zanesljivosti in funkcionalnosti le-teh. S temi aktivnostmi ohranjamo raven
uporabnosti objektov na zahtevanem nivoju, da so uporabni za namembnost za
katero so grajeni in tako podaljšujemo njihovo življenjsko dobo. Z pravilno uporabo in
vzdrževanjem se življenjska doba objekta lahko podaljša za več let.
Vzdrževanje infrastrukture je ena od predpisanih dejavnosti funkcionalnega področja
vojaške infrastrukture, ki se deli na tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in
rekonstrukcije objektov. Prava raven vzdrževanja objektov pa je tista, kjer so skupni
stroški preventivnega vzdrževanja in popravil najmanjši. To raven imenujemo tudi
tekoče vzdrževanje objektov.
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Redno ali tekoče vzdrţevanje objektov pomeni izvedbo manjših popravil in del na
objektih ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so pleskanje, popravilo vrat,
oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij
in podobno ter s katerim se ne spreminja zmogljivost inštalacij, zamenjava strešne
kritine enakega tipa ali opreme ter tehnoloških naprav, se ne posega v konstrukcijo
objekta in tudi ne spreminja zmogljivost, velikost, namembnost in zunanjega videza
objekta;
Investicijsko vzdrţevalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih
in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v
konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti
in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pase
posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;
Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in
namembnost objekta , spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost
ter izvedejo druge izboljšave. (ZGO-1: čl 2)
Razvoj infrastrukture temelji na prostorskih potrebah, izvedbenih prostorskih aktih,
upravljanju infrastrukture in lastništvu nepremičnin, skladno z Resolucijo o splošnem
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (ReDPROSV)
(Uradni list RS, št. 89/04) in Navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe
in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94). Finančni in terminski plan je
opredeljen v Srednjeročnem obrambnem planu (SOPr) ter letnih načrtih gradenj in
vzdrževanja.
Zagotavljanje infrastrukture SV obsega pridobivanje, upravljanje in vzdrževanje
nepremičnin oz. rekonstrukcije obstoječih objektov, spremembo namembnosti,
spremembo rabe, dograditev (dozidavo, nadzidavo) obstoječih objektov, gradnjo
novih objektov, nadomestno gradnjo, odstranitev objektov, rekonstrukcije obstoječih
in graditev novih elementov zunanje ureditve, redna in investicijska vzdrževalna dela,
vgradnjo novih ali prilagoditev obstoječih instalacij, naprav, napeljav, tehnoloških
naprav oziroma opreme v objektih.
Uporaba in vzdrževanje objektov je celota aktivnosti, namenjenih ohranjanju
brezhibnosti objektov. Splošni cilji pri uporabi vojaške infrastrukture so predvsem
zagotavljati to, da ne pride po nepotrebnem do poškodb na objektih, zagotoviti da so
posledice okvar in lomov čim manjše, ter da so pri tem stroški. čim manjši. Slovenija
(RS) se je vključila v Nato, kar je v obrambni strukturi RS zahtevalo dodatne napore v
prilagajanju organizacijskih rešitev in delovanja. Prestrukturiranje SV zahteva tudi
korenito spremembo vojaške infrastrukture v smislu prilagajanja le-te novi
organiziranosti po tipu vojske in številu pripadnikov. Vstop RS v Evropsko unijo (EU),
pa je zahtevalo tudi prilagajanje nacionalne zakonodaje evropski.
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Skozi diplomsko delo bom poizkušal dokazati ali se vzdrževanje objektov izvaja v
skladu s predpisanimi normativnimi akti in ali zadovoljuje zahtevani obseg ohranjanja
vrednosti objektov.
1.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE

Osnovni cilj zaključne naloge je prikazati Slovensko vojsko kot organizacijo, ki skrbi
za redno vzdrževanje infrastrukture v skladu z predpisanimi normami in akti ter
enote ki so zadolžene za vzdrževanje vojaške infrastrukture. Namen predlagane
teme pa je tudi ugotoviti tiste posebnosti, ki bi jih pri obstoječem sistemu vzdrževanja
bilo možno izboljšati ter podati predlog optimalne organizacije vzdrževanja objektov.
Ker se sam kot častnik za infrastrukturo v Poveljstvu za podporo ukvarjam z tekočim
vzdrževanjem infrastrukture se bom osredotočil na ta segment vzdrževanja objektov
v Slovenski vojski in na podlagi lastnih izkušenj poizkušal prikazati to raven
vzdrževanja infrastrukture.
Diplomska naloga temelji na hipotezi, da se tekoče vzdrževanje objektov v Slovenski
vojski
izvaja skladno s predpisanimi normativnimi dokumenti in zadovoljuje
zahtevani obseg ohranjanja vrednosti objektov.
1.2 METODE DELA

Pri izdelavi naloge sem uporabil naslednje metode dela:
opazovanje z udeležbo oziroma uporaba izkušenj;
deskriptivna metoda (opisna);
razgovor – intervju kaj posamezniki menijo o problemu;
statistična raziskava;
analiza dobljenih podatkov;
zaključek in verifikacija hipoteze.
1.3 STRUKTURA ZAKLJUČNE NALOGE

Nalogo sem razdelil na 3 dele.
V uvodnem delu sem opredelil predmet preučevanja, opredelil cilje naloge ter
postavil splošno hipotezo, v nadaljevanju pa sem opredelil še metodološki pristop in
strukturo naloge.
Osrednje besedilo sem razdelil na štiri poglavja. V prvem poglavju sem opredelil
normativno in organizacijsko ureditev vzdrževanja objektov v SV.
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V drugem poglavju sem predstavil problematiko vzdrževanja objektov v SV.
V tretjem poglavju sem opisal način vzdrževanja objektov v tujih armadah in na
operacijah kriznega odzivanja.
V četrtem poglavju sem uporabil raziskavo, ki primerja sedanjo varianto vzdrževanja
objektov in možnima dvema.
V zaključnem delu sem podal ugotovitve, s pomočjo katerih sem verificiral splošno
hipotezo.
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2 PRAVNE PODLAGE IN NORMATIVNA UREDITEV
PODROČJA VOJAŠKE INFRASTRUKTURE

Evropska unija (EU) in North Atlantic Treaty Organization (NATO:
Kriteriji in standardi EU in NATO se uporabljajo kot priporočila, v Republiki Sloveniji
je obvezna uporaba nacionalne zakonodaje in implementiranih standardov NATO.
EUROCODE so standardi, ki so namenjeni za konstrukcijske dele in konstrukcijske
sisteme ter za celotne konstrukcije stavb in gradbenoinženirskih objektov.
ISO standardi so standardi mednarodne organizacije za standardizacijo - ISO, za vsa
tehnična področja standardiziranja razen elektrotehnike in elektronike. Standarde s
področja gradbeništva pokriva 16 TC ISO.
NATO standardi so NATO standardizacijski dokumenti (NATO Standardization
agreement - STANAG, Allied Administrative Publication - AP) standardizacijskih
organov v NATO: operativni standardi, standardi materialnih sredstev, administrativni
standardi.
S podpisom varnostnega sporazuma z zvezo NATO (Zakon o ratifikaciji sporazuma
med pogodbenicami severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (Uradni list RSMP, št. 22/04) in dokumenti, ki izhajajo iz NATO dokumenta C-m(2002)49) je
Republika Slovenija prevzela obveznost varovanja tajnih podatkov NATO v skladu z
NATO standardi.
Pogoji za obdelovanje in hranjenje gradiva s tajnimi podatki zveze NATO definirajo
direktive AC/35-D/2002, AD 70-1 in ostali NATO referenčni dokumenti.
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Republika Slovenija :
Zakon o obrambi
(Zobr), (Uradni list RS, št. 103/04–uradno prečiščeno besedilo, 138/04 Skl.US: U-I329/04-7, 53/05 Skl.US: U-I-329/04-15)
Zakon v 29. členu določa, da Vlada določi objekte in okoliše objektov, ki so
posebnega pomena za obrambo ter predpiše ukrepe za njihovo varovanje. Okoliš je
funkcionalno, ograjeno ali neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, ki je
posebnega pomena za obrambo ter varnostni pas ali območje, ki je potrebno za
varno uporabo takega objekta. Kot okoliš posebnega pomena za obrambo se lahko
določi tudi območje, predvideno za razmestitev vojske.
Zakon o tajnih podatkih
(ZTP), (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o sluţbi v Slovenski vojski
(Uradni list RS, št. 68/07 z dne 30. 7. 2007)
Uredba o načinih in oblikah označevanja tajnih podatkov ter fizičnih,
organizacijskih in tehničnih ukrepih in postopkih za varovanje tajnih podatkov
(Uradni list RS, št.70/02)
Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
(Uradni list RS, št. 70/95, 92/99)
Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št.7/99, 67/03)
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Uredba o določitvi obrambnih potreb
(Uradni list RS, št.30/03)
Uredba o določitvi obrambnih potreb določa naslednje klasifikacije objektov:
Obrambne potrebe, ki se načrtujejo v prostorskih aktih:
-

območja izključne rabe prostora (obstoječa in predvidena območja, namenjena
izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za
razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske)

-

območja možne izključne rabe prostora so primarno namenjena za druge
potrebe, ki se jih v primeru izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za
obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje

-

območja omejene in nadzorovane rabe prostora, ki obsegajo varnostna območja
objektov, na katerih so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov in
so ob območjih izključne in možne izključne rabe

-

Objekti, za katere se pri projektiranju in graditvi upošteva prilagoditve za potrebe
obrambe:
1.
2.
3.
4.
5.

prometni objekti in naprave
energetski objekti in naprave
vodnogospodarski objekti in naprave
drugi objekti
skladišča, silosi in hladilnice za živila ter skladišča državnih blagovnih
rezerv nad 600m3

Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov drţavnega pomena
(Uradni list RS št. 33/03)
Uredba uvaja enotno klasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu CC-SI) ter
določa stavbe in gradbene inženirske objekte državnega pomena, za katere izdaja
gradbeno dovoljenje ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
Struktura CC-SI ima hierarhično strukturo in določa naslednje ravni: področjeoddelek-skupina-razred-podrazred. Objekti se razvrščajo glede na pretežen namen
uporabe.
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področja
Stavbe
Gradbeni
objekti

oddelki
stanovanjske
nestanovanjske
inženirski objekti transportne infrastrukture
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi
kompleksni industrijski objekti
drugi gradbeni inženirski objekti

Objekti državnega pomena, za katere izdaja gradbeno dovoljenje ministrstvo,
pristojno za prostorske in gradbene zadeve so razdeljeni na naslednje skupine:
-

Objekti prometne infrastrukture
Vodni objekti na vodah 1. reda in ogroženih območjih
Objekti komunalne infrastrukture
Objekti prenosnega komunikacijskega omrežja
Proizvodni objekti in skladišča
Energetski objekti
Jedrski in sevalni objekti
Objekti za turizem, šport, rekreacijo in prosti čas
Objekti za obrambne potrebe
Objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Objekti v katerih se izvajajo protokolarne storitve
Objekti na zavarovanem območju
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Tehnična zakonodaja
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04–uradno prečiščeno
besedilo, 14/05-popr., 111/05 Odl.US:U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I286/04-46)
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07–uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07–uradno prečiščeno
besedilo)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list
RS, št. 99/04–uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02, 8/03-popr.)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06–uradno prečiščeno besedilo,
66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10)
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04–uradno prečiščeno
besedilo, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01)

-

-

Dokumenti, ki normativno urejajo področje vojaške infrastrukture so:
-

-

Vojaška doktrina (Vlada RS, šifra 80000-3/2006/3 z dne 1. 6. 2006),
Zakon o obrambi ( Uradni list RS, št. 103/04 – UPB1),
Zakon o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS št. 68/07),
Zakon o Uradnem listu (Uradni list RS, št. 112/05-UPB),
Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi (Ur. list RS
št. 67/94),
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (ZPDPD-UPB1) Opomba: glej
še dopis Ministrstva za upravo RS: Pojasnilo o izobešanju zastave ob
praznikih (MU, številka 000-10/2006-2 z dne, z dne 14. 11. 2006, v MO RS
evidentirano s številko 00-8/2006-1, z dne 16. 11. 2006),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list, št. 110/02 in 8/03 – popravek),
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni
list
RS, št. 52/00),
Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št. 47/06),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gradnji objektov (Uradni list RS,
št. 59/96, ZGO-B),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04-popravek,
ZGO1),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 126/07, ZGO-1B),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1),
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-

-

-

-

-

-

-

-

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 32/07
in 63/07),
Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (Uradni list RS, št. 70/95 in
92/99),
Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99 in 67/03popravek),
Uredba o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, št. 30/03),
Uredba o obrambnih načrtih (Uradni list RS, št. 11/04),
Pravila službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 49/96, 111/00, 52/01 in
82/03),
Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v
posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za
pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09, Uradni list RS, št. 114/07),
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrsti del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03),
Pravilnik o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti v Ministrstvu za
obrambo (MO RS, št. 017-02-50/2004-14, z dne 8. 10. 2004),
Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s
kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev (Uradni
list RS, št. 89/03),
Srednjeročni obrambni program 2007-2012 (MO, številka 803-2/2006-58, z
dne 27. 11. 2006),
Obvezno navodilo o nalogah enot ministrstva v postopkih z nepremičninami, s
katerimi upravlja MO (številka 466-171/96, z dne 14. 2. 1996),
Pravilnik o hišnem redu v objektih Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
(MO, šifra 0070-15/2006-1, z dne 10. 3. 2006),
Navodilo o načinu opremljanja nepremičnin, s katerimi upravlja Ministrstvo za
obrambo, z nepremičninskimi tablicami (MO, številka 007-50/2006, z dne 26.
4. 2006),
Navodilo o postopkih in načinu evidentiranja stanja in sprememb na
nepremičninah v upravljanju Ministrstva za obrambo (MO, šifra 471-03-1/2003105, z dne 12. 2. 2004),
Navodilo o naročanju in izvajanju gradenj ter vzdrževanju objektov v
upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MO, šifra 017-041/2004-19, z dne 30. 9. 2004 – velja do 23. 5. 2006),
Navodilo za izvajanje investicij in vzdrževanje infrastrukture v Ministrstvu za
obrambo (MO, šifra 007-86/2006-2, z dne 23.5.2006 – velja od 24. 5. 2006),
Program dela in načrti virov SV za leti 2007 in 2008 (GŠSV, 0100-25/2006-37,
z dne 27. 12. 2006),
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-

-

-

-

-

-

Izhodišča za pridobivanje učnih objektov za potrebe vojaškega usposabljanja
in izobraževanja (MO RS, številka: 811-168/94, z dne 20. 5. 1994),
Priprava načrta investicijskih in vzdrževalnih projektov na področju
infrastrukture za obdobje 2006/2007 do 2010 ter priprava predlogov za
naročilo, (Direktorat za logistiko - Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
šifra 351-118/2005-2, z dne 11. 11. 2005),
Sklep o določitvi pristojnosti in območij odgovornosti VTP (MO, številka 80401/2007-2, z dne 30. 1. 2007, Opomba: Sklep začel veljati 30.1.2007),
Ukaz za uskladitev pristojnosti in odgovornosti upravljanja z vojaškimi
nepremičninami s sklepom ministra za obrambo (PPSV, številka 832-1/200721, z dne 4. 9. 2007),
Karta z mejami krajevne pristojnosti Uprav za obrambo RS,
Skupna zavezniška doktrina in postopki države gostiteljice (AJP - 4.5. Allied
Host Nation Support Doctrine & Procedures) Opomba: Skupna zavezniška
doktrina in postopki države gostiteljice skupaj z Načrtom HNS RS predstavljajo
celoto, vključno z morebitnimi zadržki, izraženimi ob sprejemu navedene
doktrine in procedur za slovenski vojaški standard (SVS).
Katalog civilnih nastanitvenih zmogljivosti države gostiteljice na NR SCO,
HOST NATION SUPPORT CAPABILITY PLANNING CATALOGUE (Nato
register, 1973/05, z dne 20. 6. 2005 in številka 3638/06, z dne 26. 6. 2006),
Direktiva za izvajanje podpore države gostiteljice (GŠSV, šifra 801-13-1/20047, z dne 12. 11. 2004),
Katalog zmogljivosti SV,
Ukaz za usklajeno ureditev delovanja vojašnic SV (GŠSV, številka 80410/2007-1, z dne 28. 2. 2007),
Ukaz za usklajeno ureditev delovanja vojašnic SV (PSSV, številka 80410/2007-2, z dne 19. 3. 2007) in dopolnilo ukaza (številka, 804-10/2007-5, z
dne 26. 4. 2007),
Ukaz za logistično podporo Slovenske vojske (PSSV, številka 804-15/2007-3,
z dne 17. 7. 2007),
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2.1

OBJEKTI IN OKOLIŠI ZA DELOVANJE SV

Objekti in prostori za poveljevanje
Notranje organizacijske enote in organi v sestavi MO, vključno z GŠSV, kot del
državne uprave, pri urejanju poslovnih prostorov uporabljajo Merila za ureditev
poslovnih prostorov za potrebe državnih organov (Vlada RS, št. 35202-2/2007/9 z
dne 29.6.2007). Merila se nanašajo na poslovne prostore v lasti, v odkupu in v
najemu. Novograjene in obstoječe prostore, katere se obnavlja, se uredi skladno z
merili in glede na arhitekturno rešitev ter posebne zahteve iz dejavnosti organa. V
kolikor to ni mogoče, je potrebno rešitev smiselno prilagoditi prostorskim pogojem.
Navedena merila obravnavajo tudi delovne (pisarne, tajništva, sejne sobe, itd.),
spremljajoče (sistemski prostor, arhivi, itd.) in pomožne prostore (komunikacije,
sanitarni prostori, itd.).
Merila za določanje obsega opremljenosti organov v sestavi in organizacijskih enot
Ministrstva za obrambo RS št.017-03-6/2002-28 z dne 23. 7. 2003 določajo prostore
in opremljenost prostorov, informacijsko in komunikacijsko opremo, prevozna
sredstva, birotehnično opremo, tehnično in specialno opremo .
Spremljajoči objekti in prostori
V objektih SV se nahajajo tudi specifični prostori potrebni za opravljanje dejavnosti,
poveljniški centri, nadzorni in operativno komunikacijski centri, centri za
usposabljanje in izobraževanje in telekomunikacijski objekti. Pri urejanju specifičnih
prostorov zasnova prostora in instalacij izhaja iz potreb delovnega procesa, ob
upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov.
Območja in okoliši vojašnic
Območja vojašnic so funkcionalne celote, ki obsegajo vse objekte, komunalno in
prometno infrastrukturo ter zunanje površine, namenjene namestitvi oseb, vozil,
opreme in sredstev, ne glede na možnost zamenjave enot, ki so nameščene v
vojašnici in ne glede na način gradnje objektov. Vojašnice so podrobneje obdelane v
točki 4 tega dokumenta.
Okoliš je ograjeno ali neograjeno zemljišče, potrebno za funkcionalno uporabo
vojaškega ali drugega, za obrambo pomembnega, objekta.

12

Območja vadišč in strelišč
Območja vadišč in strelišč so namenjena urjenju vojaških spretnosti, taktični uporabi
enot in preizkušanju materialno tehničnih sredstev.
Posebna območja in objekti
Območja specifične infrastrukture so obstoječa ali predvidena območja, namenjena
izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za
razmestitev, usposabljanje in delovanje.
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3 ORGANIZACIJSKA IN NORMATIVNA UREDITEV VZDRŢEVANJA
INFRASTRUKTURE V SV

3.1 SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V VZDRŢEVANJE INFRASTRUKTURE IN
NJIHOVE NALOGE
Generalštab Slovenske vojske ( GŠSV ) ima na področju vzdrţevanja
infrastrukture naslednje naloge:
-

-

-

določa kriterije za načrtovanje, usklajevanje in izvajanje razvojnih
(investicijskih) programov na področju pridobitve vojaške infrastrukture,
izdaja smernice in izhodišča za načrtovanje uporabe in razvoja vojaške
infrastrukture za SV in potrebe podpore države gostiteljice ter načrtuje in
izvaja pridobitev in izločitev vojaške infrastrukture.
usmerja vodenje evidenc o vojaški infrastrukturi,
določa usmeritev in izhodišča za razvoj področja vzdrževanja vojaške
infrastrukture,
horizontalno in vertikalno usklajuje razvojne cilje za pridobitev vojaške
infrastrukture v fazi izdelave dolgoročnih, srednjeročnih in letnih načrtov
razvoja in dela SV,
zagotavlja finančne vire za izvedbo planirane investicije v gradnje in
rekonstrukcije,
izdeluje načrte novogradenj, generalnih obnov in rekonstrukcij objektov in
instalacij,
načrtuje in usklajuje izvajanje nalog prevzemanja elementov vojaške
infrastrukture v uporabo z ostalimi OE MORS,
določa zahteve za zagotavljanje razpoložljivosti in operativne pripravljenosti
vojaške infrastrukture,
določa elemente sistema vodenja kakovosti in nadzora pri rabi vojaške
infrastrukture,
usmerja ter sodeluje pri načrtovanju in izvajanju usposabljanja in
izobraževanja s področja vojaške infrastrukture.
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Poveljstvo sil Slovenske vojske(PSSV)
infrastrukture naslednje naloge:

-

-

-

-

ima

na

področju

vzdrţevanja

operativno zagotavlja uporabo vojaške infrastrukture v skladu z organizacijo
vodenja in upravljanja z vojaško infrastrukturo v SV in z veljavnimi
normativnimi akti,
načrtuje, določa in nadzira uporabo, vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje
vojaške infrastrukture za podrejene enote in PDRIU.
planira, organizacijo in izvedbo investicijskega in tekočega vzdrževanja
vojaške infrastrukture celotne SV,
upravlja s finančnimi viri namenjenimi za investicijsko in tekoče vzdrževanje
vojaške infrastrukture,
usklajuje potrebe po vojaški infrastrukturi s PDRIU,
predlaga načrte novogradenj, generalnih obnov in rekonstrukcij objektov in
instalacij GŠSV,
sodeluje pri načrtovanju in izvajanju nalog prevzemanja elementov vojaške
infrastrukture v uporabo,
sodeluje pri upravljanju in razporejanju kadrovskih virov na področju
vzdrževanja vojaške infrastrukture,
spremlja življenjski ciklus elementov vojaške infrastrukture ter določanje
prioritet vzdrževanja le-te, glede na identificirane naloge in razpoložljive
kapacitete,
izdeluje normativne dokumente - akte poveljevanja za organiziranje in
izvajanje vzdrževanja elementov vojaške infrastrukture,
spremlja in analizira operativne pripravljenosti in uporabnosti elementov
vojaške infrastrukture,
zagotavlja spoštovanje zakonov, predpisov, navodil in uredb s področja
gradenj,
sodeluje pri organiziranju in razvoju informacijske podpore vzdrževanja
elementov vojaške infrastrukture,
organizira in vodi evidence o vojaški infrastrukturi ter predpisovanje oblike,
vsebine in način vodenja baz podatkov in dokumentov evidentiranja posegov
vzdrževanja na objektih in inštalacijah,
upravlja vojaško infrastrukturo za potrebe podpore države gostiteljice,
načrtuje izvedbe vzdrževalnih del na objektih, ki jih SV uporablja v tujini,
sodeluje na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, na začasnih in
premičnih gradbiščih (glej Uradni list RS št. 3/02 ),
zbira in shranjuje dokumentacije o vseh posegih oz. oblikah vzdrževanja na
vseh objektih, ki so v njegovi pristojnosti.
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Poveljstvo za doktrino in usposabljanje ( PDRIU ) ima na področju vzdrţevanja
infrastrukture naslednje naloge:

-

-

-

-

izdeluje programe in kriterije za oblikovanje idejnih zasnov vsebin vojaške
infrastrukture namenjene vojaškemu izobraževanju in usposabljanju (VIU),
izdeluje načrte potreb po vojaški infrastrukturi in njihovo usklajevanje na
strateškem nivoju,
izvaja VIU s področja vojaške infrastrukture za potrebe SV,
sodeluje pri izdelavi navodil, predpisov in pravilnikov za področje vzdrževanja
vojaške infrastrukture,
izdeluje in dopolnjuje normative za uporabo vojaške infrastrukture,
sodeluje pri določanju elementov sistema vodenja in nadzora kakovosti
vojaške infrastrukture,
sodeluje pri organiziranju in razvoju informacijske podpore za sistem
vzdrževanja vojaške infrastrukture,
preučuje organizacijo, strukture in delovanja področja razvoja vojaške
infrastrukture v SV in drugih oboroženih silah ter aplikacija primernih rešitev v
programe SV,
uvaja slovenske vojaške standarde (SVS) na področju vzdrževanja vojaške
infrastrukture ter sodeluje pri določanju elementov za spremljanje
življenjskega ciklusa vojaške infrastrukture ter izdelovanje njihovih dopolnitev,
izvaja naloge v delovnih skupinah Nato na področju uporabe vojaške
infrastrukture,
izdeluje normativne dokumente za PDRIU na področju vojaške infrastrukture.

Poveljstvo za podporo ( PP ) ima na področju vzdrţevanja infrastrukture
naslednje naloge:

-

-

-

operativno izvaja uporabo vojaške infrastrukture v skladu z organizacijo
vodenja in upravlja z vojaško infrastrukturo v SV in z veljavnimi normativnimi
akti,
usklajuje in organizira uporabo in vzdrževanje vojaške infrastrukture v VTP ter
zbira in obdeluje zahtevke po tekočem vzdrževanju in jih posreduje PSSV ter
vodi evidence vojaške infrastrukture. Na podlagi usmeritev in odobrene kvote
finančnih sredstev za vzdrževanje infrastrukture izdela razdelilnik sredstev ter
ga posreduje v VTP.
vodi organizacijo in izvedbo tekočega vzdrževanja vojaške infrastrukture
celotne SV,
upravlja s finančnimi viri namenjenimi za tekoče vzdrževanje vojaške
infrastrukture,
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-

predlaga načrte generalnih obnov in rekonstrukcij objektov in instalacij PSSV,
sodeluje pri načrtovanju in izvajanju nalog prevzemanja elementov vojaške
infrastrukture v uporabo,
sodeluje pri upravljanju in razporejanju kadrovskih virov na področju
vzdrževanja vojaške infrastrukture,
spremlja življenjski ciklus elementov vojaške infrastrukture ter določa prioriteto
vzdrževanja le-te, glede na identificirane naloge in razpoložljive kapacitete,
izdeluje normativne dokumente - akte poveljevanja za organiziranje in
izvajanje vzdrževanja elementov vojaške infrastrukture,
spremlja in analizira operativno pripravljenost in uporabnost elementov
vojaške infrastrukture,
zagotavlja spoštovanje zakonov, predpisov, navodil in uredb s področja
uporabe in vzdrževanja vojaške infrastrukture,
sodeluje pri organiziranju in razvoju informacijske podpore vzdrževanja
elementov vojaške infrastrukture,
organizira in vodi evidence o stanju vojaške infrastrukture in dokumentov
evidentiranja posegov vzdrževanja na objektih in inštalacijah,
upravlja vojaško infrastrukturo za potrebe podpore države gostiteljice skladno
z navodili PSSV,
načrtuje izvedbo vzdrževalnih del na objektih, ki jih SV uporablja v tujini,
zbira in shranjuje dokumentacije o vseh posegih oz. oblikah vzdrževanja na
vseh objektih, ki so v njegovi pristojnosti.

Brigada zračne obrambe in letalstva ( BRZOL ) ima na področju vzdrţevanja
infrastrukture naslednje naloge:
-

-

-

-

operativno izvaja uporabo infrastrukture VLZO v skladu z organizacijo
vodenja in upravljanja z vojaško infrastrukturo v SV z veljavnimi
normativnimi akti;
usklajuje in organizira uporabo in vzdrževanje vojaške infrastrukture VLZO
ter zbira in obdeluje zahtevke po tekočem rednem vzdrževanju in vodi
evidence vojaške infrastrukture VLZO. Na podlagi usmeritev in
razpoložljivih finančnih sredstev za vzdrževanje vojaške infrastrukture
izdela razdelilnik sredstev ter ga posreduje v VTP;
vodi organizacijo in izvedbo tekočega vzdrževanja vojaške infrastrukture
VLZO in skrbi nad izvajanjem pogodb rednega tekočega vzdrževanja
vojaške infrastrukture sklenjene z LEBA za področja Brnik in vojašnica
Cerklje;
upravlja s finančnimi viri namenjenimi za redno tekoče vzdrževanje vojaške
infrastrukture VLZO;
predlaga načrte generalnih obnov in rekonstrukcij objektov in instalacij in
predloge posreduje v PSSV;
sodeluje pri načrtovanju in izvajanju nalog prevzemanja elementov vojaške
infrastrukture v uporabo;
sodeluje pri upravljanju in razporejanju kadrovskih virov na področju
vzdrževanja vojaške infrastrukture;
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-

-

spremlja življenski ciklus elementov vojaške infrastrukture ter določa prioriteto
vzdrževanja le-te glede na ugotovljene potrebe in razpoložljiva sredstva;
izdeluje akte poveljevanja za organiziranje in izvajanje vzdrževanja elementov
vojaške infrastrukture VLZO;
spremlja in analizira operativno uporabnost elementov vojaške infrastrukture
VLZO;
sodeluje pri organiziranju in razvoju informacijske podpore vzdrževanja elementov
vojaške infrastrukture VLZO ;
organizira in vodi evidence o stanju vojaške infrastrukture in dokumente
evidentiranja posegov vzdrževanja na objektih in inštalacijah VLZO;
upravlja vojaško infrastrukturo VLZO za potrebe podpore države gostiteljice
skladno z navodili PS;
zbira in shranjuje dokumentacijo o vseh posegih oz. oblikah vzdrževanja na vseh
objektih v i pristojnosti ter;
izdeluje predlog načrta rednega tekočega vzdrževanja infratsrukture VLZO;
izdeluje zahtevnike iz načrta investicijskega vzdrževanja vojaške infrastrukture ter
jih posreduje na PSSV

Vojaško teritorialno poveljstvo ( VTP ) ima na področju vzdrţevanja
infrastrukture naslednje naloge:

-

-

načrtuje ter pripravlja
osnove za tekoče vzdrževanje vojaške
infrastrukture;
na podlagi usmeritev in odobrene kvote finančnih sredstev za vzdrževanje
zagotavlja uporabo in vzdrževanje vojaške infrastrukture, PEZ vodijo
evidenco stanja in potreb po vzdrževanju in jih posredujejo PP.
načrtuje lastno vzdrževanje vojaške infrastrukture z dejavnostjo enot
EVOJ;
organizira in izvaja tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture;
realizira, spremljata in nadzorujeta izvajanje letnih in periodičnih načrtov
tekočega vzdrževanja vojaške infrastrukture;
vodi evidence obsega in stanja vojaške infrastrukture;
zagotavlja uporabo vojaške infrastrukture;
vzdržuje in vodi vojaško infrastrukturo za potrebe HNS;
izvajata naloge s področja Varstva pred požarom in Varstva okolja v
povezavi z vojaško infrastrukturo;
pripravlja predloge za izločitev iz uporabe vojaške infrastrukture;
načrtuje in spremlja porabo energij in medijev, predvsem v smislu
varčevanja.
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Enota vojaškega objekta ( EVOJ ) ima na področju vzdrţevanja infrastrukture
naslednje naloge:

-

-

-

izvaja tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture, ki zagotavlja normalno
funkcionalnost obratovanja objektov in naprav;
izvaja osnovno vzdrževanje vojaške infrastrukture.
sodeluje, izvaja in koordinira pri izvajanju intervencijskega vzdrževanja;
pripravlja predloge za načrtovanje vzdrževanja vojaške infrastrukture;
spremlja izvedbe gradenj, rekonstrukcije, adaptacije in investicijska
vzdrževanja;
naroča redne letne preglede, servise, čiščenja naprav, deratizacije,
dezinfekcije in meritve za zagotavljanje zakonskih obveznosti;
vodi matične liste in ostale evidence obsega in stanja vojaške
infrastrukture;
zbira in dokumentira dokazila o izvedbi meritev emisij, preglede naprav,
servise, ocene tveganj, strelovodov, hidrantne mreže, ter vseh ostalih
letnih pregledov;
izdeluje, zbira in shranjuje dokumentacije o vseh posegih oz. oblikah
vzdrževanja na vseh objektih, ki so v njeni pristojnosti;
zagotavlja sledljivost vzdrževalnih dogodkov in posegov na posameznih
objektih z vnosom sprememb v projektnih dokumentacijah in evidencah
objektov;
spremlja in nadzira » inštalacijsko « disciplino;
pisno regulira ter ureja Varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih.
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Poveljnik vojašnice ali vojaškega objekta ima na področju vzdrţevanja
infrastrukture naslednje naloge:
-

-

-

določi hišni red;
ureja Varnost in zdravje pri delu, usposabljanje iz Varstva pred požarom in
ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah;
ureja in nadzoruje varovanje in vzdrževanje stavb, objektov, naprav in
napeljav;
določa enotam zborna mesta, dele dvorišča, ki jih posamezna enota
uporablja, vadbišča, igrišča in drugo v vojašnici;
ureja red in disciplino, varnostne ukrepe, prometni režim, notranjo službo,
nadzor nad osebami, ki prihajajo in odhajajo iz vojašnice, ter način prijave
strank, čas in mesto za obiske;
ureja uporabo skupnih prostorov, objektov in naprav, določa mesto in
način shranjevanja opreme in materiala posebne namembnosti ter določa
skrbnike skupnih prostorov;
ureja in nadzoruje ogrevanje in razsvetljavo prostorov, ureditev in
razsvetljavo zunanjih površin ter odvoz smeti in drugih odpadkov;
v sodelovanju z vojaškim duhovnikom določa termine, materialne in
prostorske možnosti za bogoslužje in pogovor,
ureja varovanje objektov v skladu z enotnimsistemom varovanja in
predpisi,
določa druge ukrepe za red, disciplino in opravljanje vojaške službe v
vojašnici.

Upravnik vojašnice ali vojaškega objekta ima na področju vzdrţevanja
infrastrukture naslednje naloge:

-

predlaga hišni red;
izvaja ukrepe Varnosti in zdravja pri delu in skrbi za izvajanje Varstva pred
požarom;
organizira in skrbi za vzdrževanje stavb, objektov, naprav in napeljav ter
skrbi, da so okvare pravočasno odpravljene;
nadzoruje uporabo skupnih in servisnih prostorov, objektov in naprav;
predlaga zagotovitev reda in ureditev službe servisnih in drugih dejavnosti
v vojašnici;
skrbi za urejenost okoliša, vadišč, strelišč, delavnic, parkirišč, za zunanjo
razsvetljavo ter komunalno urejenost vojašnice;
vodi register objektov in okolišev vojašnice, stroškovne in druge evidence
ter predlaga poveljniku vojašnice rešitve v zvezi z uporabo prostorov,
objektov, izrabo prostora in okolišev vojašnice ali vojaškega objekta.
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3.2 MATRIKA RAZDELITVE NALOG PO NIVOJIH

Nivo

Dejavnost

Naloga

STRATEŠKI
NIVO

Planiranje
razvoja
vojaške infrastrukture
(dolgoročni,
srednjeročni,
letni
plani)
Načrtovanje
in
izvajanje
gradenj
novih objektov,
rekonstrukcije
obstoječih objektov
Načrtovanje
investicijsko
vzdrţevanje
nepremičnin
Načrtovanje
in
usklajevanje potreb v
prostorskih in drugih
planih
drţave
in
lokalnih skupnostih
Načrtovanje tekočega
vzdrţevanja
nepremičnin
in
objektov v uporabi v
SV
Izvajanje
investicijskega
vzdrţevanje
Načrtovanje ukrepov
varstva pred poţari in
varstva okolja
Izvajanje
tekočega
vzdrţevanja

GŠSV;
J4,J5,
J6,J7,J8

Izvajanje
ukrepov
varstva pred poţari in
varstva okolja
Upravljanje
z
nepremičninami

PP
BRZOL

OPERATIVNI
NIVO

TAKTIČNI
NIVO

Sodeluje - Sodeluje – OE
OE SV
MORS
PSSV,
DOP, UGN
PDRIU

GŠSV; J4

PSSV,
PDRIU

DLO,
UGN

GŠSV; J4

PSSV

SGN

GŠSV; J4

PSSV,
PDRIU

UGN, SCO

PSSV; G4

PP,

UGN, Pogodbeni
izvajalci

PSSV; G4

PP,

UGN,Pogodbeni
izvajalci

PSSV; G4

PP,

UGN, Pogodbeni
izvajalci

PP
BRZOL

VTP,
EVOJ,
PEZ
VTP,
EVOJ,
PEZ
VTP,
EVOJ,
PEZ

UGN, Pogodbeni
izvajalci

PP
BRZOL

Vir: Jože Frol ( GŠSV)
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UGN, Pogodbeni
izvajalci
UGN

Pri načrtovanju in izvajanju nalog na strateški, operativni in taktični ravni se v
dokumentih načrtovanja in operativne izvedbe smiselno vgrajujejo naslednje naloge
za področje infrastrukture :
-

Dolgoročno, srednjeročno in letno načrtovanje gradenj in rekonstrukcij ter
nujnega vzdrževanja;
Naročanje izvedbe investicij v gradnje in rekonstrukcije vojaške
infrastrukture;
Priprava podlag za pridobitev prostorskih izvedbenih aktov in njihova
pridobitev;
Usklajevanje potreb in idejnih zasnov za gradnje in rekonstrukcije objektov;
Vodenje evidenc stanja nepremičnin in vzdrževalnih posegov ter vnos
sprememb tekom vzdrževalnih possegov;
Oblikovanje in uveljavljanje doktrinarnih in konceptualnih rešitev logistične
zagotovitve delovanja za področje infrastrukture;
Določanje in uveljavljanje načrta uporabe in razvoja vojaške infrastrukture;
Načrtovanje nakupa nepremičnin in gradenj objektov in instalacij, njihovov
uvajanje ter izločanje iz uporabe;
Zagotavljanje spoštovanja zakonov, predpisov, navodil in uredb s področja
gradenj

Prostorsko rabo nepremičnega premoženja, v uporabi SV, načrtuje Oddelek za
načrtovanje in razvoj vojaške infrastrukture (ONRI) v J4/GŠSV, na podlagi vojaške
doktrine in ReDPROSV in SOPr. ONRI usklajuje prostorske potrebe z dejanskimi
možnostmi prostora v uporabi SV in jih posreduje najmanj dvakrat letno strokovni
službi MORS, odgovorni za prostorsko načrtovanje.
GŠSV se pri načrtovanju, uporabi in vzdrževanju vojaške infrastrukture SV povezuje
in sodeluje z:
- organizacijskimi enotami MORS, pristojnimi za javna naročila,
gospodarjenje z nepremičninami in civilno obrambo,
- ostalimi resorno pristojnimi ministrstvi, predvsem Ministrstvom za okolje,
prostor in energijo, Ministrstvom za promet ter Ministrstvom za kmetijstvo
in prehrano,
- gospodarskimi družbami in organizacijami, ki izvajajo dejavnost izdelave
projektne in investicijske dokumentacije in gradenj.
PSSV se pri načrtovanju, uporabi in vzdrževanju vojaške infrastrukture SV povezuje
in sodeluje z:
- notranjimi organizacijskimi enotami MORS, pristojnimi za civilno obrambo,
javna naročila, finance in pravne zadeve,
- notranjimi organizacijskimi enotami ministrstev, pristojnih za zunanje
zadeve, notranje zadeve in promet,
- gospodarskimi družbami in organizacijami, ki so po sklepu Vlade
posebnega pomena za obrambo.
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PDRIU se pri načrtovanju, uporabi in vzdrževanju vojaške infrastrukture SV povezuje
in sodeluje z:
- upravami za obrambo MORS,
- gospodarskimi družbami, javnimi zavodi in drugimi pogodbenimi izvajalci,
- Ministrstvom za šolstvo in šport,
- Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

3.3 DEFINICIJA POJMOV IZ VZDRŢEVANJA OBJEKTOV

Vojaška infrastruktura je del obrambne infrastrukture RS za potrebe SV s katero
upravlja MORS uporablja pa SV. Funkcionalno področje upravljanja vojaške
infrastrukture zajema dejavnosti, ukrepe in postopke pridobivanja, uporabe in
vzdrževanja vojaških nepremičnin za potrebe SV ter njihovo izločitev iz uporabe.
Vojaška infrastruktura je pomembno vezana na civilno zakonodajo ter procese
upravljanja in odločanja, ki se uporabljajo v civilni družbi.
Vojaške nepremičnine so vojaški objekti, vojaška stanovanja in stanovanjske hiše
ter zemljišča, ki so last RS, v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS in zakonom o obrambi ter jih
upravlja MORS.
Investicija pomeni načrtno uporabo finančnih in drugih virov za pridobivanje
stvarnega premoženja organizacije, ustanove oziroma za pravne in fizične osebe. V
SV je cilj investicij opredeljen glede na vojaški strateški vidik uporabe objekta
oziroma predmeta investicije.
Investicijska dokumentacija je dokumentacija, ki vsebuje vse potrebne tržne,
ekonomske in druge izračune pomembne za pridobitev investicije in zajema:
dokument identifikacije investicijskega projekta, koncept projekta, investicijski
program ali novelacijo investicijskega programa, poročilo o izvajanju programa
opremljanja oziroma projekta in poročilo o spremljanju učinkov investicije.
Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih
opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske,
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega: idejno
zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis
in projekt za izvedbo.

23

Prostorski načrt je dokument za prostorsko ureditev zemljišča, ki vsebuje variantne
rešitve umestitve objekta v prostor iz funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega
vidika ter z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju.
Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta,
rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta.
Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se
objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji
izgled.
Tekoče vzdrţevanje pomeni izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v
prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken,
zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in
podobno. S tem se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav,
ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti,
namembnosti in zunanjega videza objekta.
Investicijsko vzdrţevanje pomeni izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in
obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Z njimi se ne posega v
konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti
in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se
posodobijo oziroma se izvedejo druge njihove izboljšave.
Intervencije za zagotovitev odprave napak, nastalih kot posledica civilizacijskih
nesreč,
Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in
namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost
ter izvedejo se druge izboljšave.
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3.4 NAČELA ZA NAČRTOVANJE IN UPORABO VOJAŠKE INFRASTRUKTURE

Načelo upoštevanja faz ţivljenjskega cikla nepremičnine v fazah načrtovanja in
rabe vojaške infrastrukture se upoštevajo faze življenjskega cikla vojaške
infrastrukture, ki so pridobitev, uporaba, vzdrževanje in izločitev nepremičnine.
Načelo učinkovitosti planiranja zahteva kontigenčno in fleksibilno planiranje, kar je
značilnost organizacij vezanih na proračunsko porabo.
Načelo skladnosti s prostorskimi akti zahteva, da je treba objekte projektirati in
graditi oziroma rekonstruirati ter jih uporabljati tako, da bodo skladni s prostorskimi
akti.
Načelo zanesljivosti objektov se zagotavlja z ustreznim projektiranjem, s
strokovnim preverjanjem v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, z ustrezno gradnjo
oziroma izvajanjem del, ter s postopki izdaje uporabnih dovoljenj, ter z načrtnim in
pravočasnim vzdrževanjem objektov.
Načelo ekonomičnosti zahteva racionalno in ekonomsko upravičeno načrtovanje
razpoložljivih resursov pri načrtovanju in izvedbi gradenj in vzdrževanja, ter pri
uporabi le-teh.
Načelo sodelovanja z OE MORS zahteva usklajevanje načrtovanja, pridobitve,
vzdrževanja in izločitve vojaške infrastrukture s pristojnimi OE MORS.
Načelo centraliziranosti zahteva centralno vodenje ter enotno načrtovanje,
organiziranje in izvajanje procesov v fazah življenjskega cikla vojaške infrastrukture.
V SV, s celotno vojaško infrastrukturo upravlja PSSV, ostala PEZ, vključno z GŠSV
in PDRIU so uporabniki vojaške infrastrukture.
Načelo teritorialnosti v organizaciji vzdrževanja predvideva naslanjanje PEZ na
teritorialno razporejene enote in zmogljivosti za izvajanje vzdrževanja vojaške
infrastrukture.
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Načelo pravočasnosti vzdrževanja zahteva pravočasno načrtovanje in ažurno
izvajanje preventivnih postopkov pri zagotavljanju delovanja vojaške infrastrukture
ter učinkovito odpravo nepravilnosti.
Splošno tehnično načelo pri vzdrževanju vojaške infrastrukture zahteva, da se le-to
izvaja tehnično pravilno, življenjsko in požarno varno, ekonomično in gospodarno ter
ekološko sprejemljivo s ciljem ohranjanja ali izboljševanja stanja.

3.5 POTEK NAROČANJA IN OBRAČUNA IZVEDENIH DEL

Naročanje rednih vzdrţevalnih del:
-

-

naročati samo dela katera ZGO-1 pojmuje kot redna vzdrževalna dela;
predstavnik uporabnika posreduje naročilni nalog skrbniku pogodbe;
skrbnik pogodbe na podlagi naročilnega naloga uporabnika od pogodbenega
izvajalca del pridobi ponudbo za izvedbo del, katera mora biti skladna z določili
pogodbe in pogodbenega predračuna del;
po pregledu ponudbe in uskladitvi termina pričetka del, skrbnik pogodbe
potrjeno ponudbo posreduje pogodbenemu izvajalcu;
potrjena ponudba del pomeni potrditev naročila in možen pričetek del;
skrbnik pogodbe obvesti uporabnika o potrditvi naročila in termin izvedbe.

Naročanje interventnih posegov:
-

skladno s pogodbenimi določili uporabnik preko skrbnika pogodbe posreduje
naročilo ( priloga št.1) za izvedbo interventnega posega;
izvajalec opravi interventni poseg, katerega se obračuna skladno z pogodbenimi
določili, osnova za naročilo je potrjen obrazec (priloga št. 1);

Izvedba in pregled izvedbenih del:
-

-

predstavnik pogodbenega izvajalca del in predstavnik uporabnika po končnih
delihpregledata izvedena dela (eventuelne pripombe na izvedbo del odpraviti v
najkrajšem možnem času);
na podlagi uspešnega prevzema del, predstavnik uporabnika potrdi izvajalcu
delovni nalog in prevzemni zapisnik.
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Obračun izvedbenih del:
-

pogodbeni izvajalec na podlagi opravljenih del izstavi račun - situacijo;
skrbnik bo skladno z pogodbenimi določili popoln in kompleten račun – situacijo
potrdil in jo posredoval v izplačilo.

Končni letni obračun del:
-

pogodbeni izvajalec bo na podlagi izvedbenih del in obračunov pripravil končni
letni pregled izvedenih in obračunanih del.

3.6 NAČRTOVANJE IZVEDBE INVESTICIJ V GRADNJE IN REKONSTRUKCIJE

Načrtovanje, uporaba in vzdrževanje vojaške infrastrukture je celota aktivnosti
namenjenih ohranjanju zanesljivosti in funkcionalnosti le-te in pridobitvi novih
namenskih objektov in instalacij. S temi aktivnostmi SV ohranja raven uporabnosti
objektov na zahtevanem nivoju, da so uporabni za namembnost za katero so grajeni,
obenem pa podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Osnova za zagotovitev učinkovitosti
delovanja je ustrezno razmerje med logistično avtonomnostjo in naslanjanjem na
zmogljivosti civilnega sektorja, zlasti na podlagi pogodb za vzdrževanje in
pridobivanje vojaške infrastrukture.
Strokovni organ za pripravo planskih dokumentov za področje investicij v gradnje je
ONRI/J4. V planskih aktih je treba implementirati kazalce in kriterije po strokovnih
področjih infrastrukture. Planiranje zajema:
- oblikovanje in uveljavljanje doktrinarnih in konceptualnih rešitev LZD za
področje infrastrukture,
- določanje in uveljavljanje koncepta uporabe in razvoja vojaške infrastrukture,
- načrtovanje nakupa nepremičnin in gradenj objektov in instalacij, njihovo
uvajanje ter izločanje iz uporabe,
- načrtovanje in usmerjanje upravljanja z vojaško infrastrukturo SV,
- organizacija in implementacija nalog državnega načrta podpore države
gostiteljice (HNS) v SV,
- določanje operativno tehničnih kriterijev za področje infrastrukture,
- določanje, spremljanje in analiziranje življenjskega ciklusa vojaške
infrastrukture.
SV nastopa v rabi vojaške infrastrukture kot uporabnik in skozi procese pridobitve,
uporabe in vzdrževanja zagotavlja ustreznost strukture objektov in stalnih instalacij
po namenu uporabe in stopnji uporabnosti.
SV kot organ v sestavi MORS, samostojno planira potrebe po pridobivanju in uporabi
vojaške infrastrukture, v procesu izvedbe pridobivanja in vzdrževanja pa je vezana
na izvedbo teh procesov preko strokovnih služb MORS.
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V načrtovanju in izvajanju procesov morajo biti upoštevane ekonomske kategorije kot
so ekonomska učinkovitost, racionalnost, projektno vodenje, merjenje učinkov
investicij itd.
Investicijska naročila je treba izdelati po enotni metodologiji in v skladu s
podzakonskimi predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
investicijska naročila. Vsa naročila se izvajajo skladno z določili Zakona o javnih
naročilih (UL RS 39/2000) razen v primeru izjem, ki jih ta zakon določa.
Pri planiranju investicij, glede na finančne vire investicije delimo na investicije iz
sredstev državnega proračuna, ki vsebujejo tudi sredstva odprodaje in menjav
državnega premoženja investicije iz sredstev za izvedbo temeljnih razvojnih
programov SV, investicije iz ostalih finančnih virov (odškodnine, donacije, NSIP Nato
program).
V SV planiranje poteka po sistemu določanja glavnih planskih ciljev od zgoraj
navzdol, to pomeni, da najvišji organ v strukturi postavi glavne cilje.
Planske cilje za investicije v gradnje usklajuje J4/GŠSV z ostalimi sektorji v GŠSV.
Strokovni nosilec priprav usklajevanja je ONRI/J4. V postopku usklajevanja se
definirajo strokovne vsebine in uskladijo s finančnimi možnostmi oziroma
smernicami. J-2 in J-7 na svojem strokovnem področju predhodno pri usklajevanju
planskih ciljev, sodelujeta s strokovnimi nosilci v PSSV in PDRIU ter strokovnimi
nosilci v OE MORS.
Naročanje se prične v GŠSV z definiranjem naročila in nadaljuje v Urad za
gospodarjenje z nepremičninami/Direktorat za logistiko (UGN/DLO). Naročanje se
izvaja skladno z odobrenim finančnim načrtom ministrstva, načrtom nabav in gradenj
SV, predpisi v zvezi s financiranjem iz proračuna RS, potrjenim planom nakupov,
zamenjave in odprodaje državnega premoženja, evidentiranim stanjem že
podpisanih pogodb za gradnje in hkrati z vsemi zakonskimi in podzakonskimi določili.
Naročanje vključuje pripravo terminskega načrta gradenj za predmetna naročila,
kakovostni prevzem, količinski prevzem (tehnični prevzem), pregled knjigovodskih
listin pred izplačilom računa, izvedbo morebitnega reklamacijskega postopka in
izdajo predmeta pogodbe končnemu uporabniku.
Predlagatelj naročila v SV oblikuje napoved potrebe v napovedniku predloga za
javno naročilo, ki vsebuje podatke glede predmeta javnega naročila, količine in
kvalitete, želenega načrta javnega naročila in roka za izvedbo predloga za javno
naročilo. Predlagatelj, napovednik predloga za javno naročilo posreduje izvajalcu
naročila najkasneje do 30. septembra tekočega leta za naslednje leto.
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Predlagatelj pripravi predloge za naročilo za vsako posamezno nalogo in jih
posreduje strokovni službi, ki izvaja javna naročila do 15. novembra tekočega leta za
prihodnje leto. Predloge za naročilo lahko korigira v obdobju, dokler ni potrjen državni
proračun za naslednje proračunsko obdobje.
Za gradbena dela predlagatelj na podlagi načrta opremljanja oziroma načrta gradenj
in adaptacij, programa odprodaje, nakupa in zamenjave državnega premoženja v
upravljanju ministrstva, posreduje predlog za javno naročilo v roku, ki omogoča
izvedbo postopka oddaje javnega naročila v tekočem letu.
Za namensko investicijsko opremo in za gradbena dela mora predlagatelj na podlagi
načrta opremljanja oziroma načrta gradenj in adaptacij, programa odprodaje, nakupa
in zamenjave državnega premoženja v upravljanju ministrstva posredovati predlog za
javno naročilo v roku, da je še možno izvesti postopek oddaje javnega naročila v
tekočem letu.
Predlagatelj mora v predlogu za javno naročilo natančno opisati:
- predmet javnega naročila,
- specifikacijo predmeta naročila,
- podatke o nepremičnini,
- potrjeno projektno nalogo,
- seznam izdelane in potrjene dokumentacije,
- seznam prejetih soglasij, pogojev in upravnih dovoljenj,
- mnenje gradbene stroke, da je naročilo možno uresničiti v predvidenih rokih in
za predvidena sredstva.
V primeru, da je predmet naročila povezan z vgradnjo specialne operativne tehnike
ali drugega naročila zaupne narave se naročilo lahko izvede z direktno oddajo del
znanemu ali najugodnejšemu ponudniku. Ne glede na to možnost interna zakonodaja
MORS zavezuje izvajalca naročila, da tudi v teh primerih izdela vse elemente
naročila.
Izvedbeni dokumenti za izvedbo investicij v gradnje so:
- projektna dokumentacija,
- predlog za naročilo,
- seznam odgovornih oseb s strani predlagatelja naročila, ki bodo sodelovale v
procesu izvedbe investicije,
- pogodba male vrednosti ali naročilnica.
Dokumente pripravlja pristojna OE. Pogoj za pripravo in distribuiranje dokumentov
naročanja je potrjen poslovni in finančni plan, da je postavka, ki se naroča planirana
in, da je v planu načrtovano dovolj finančnih sredstev za izvedbo realizacije.

29

3.7

TEKOČE VZDRŢEVANJE INFRASTRUKTURE V SV

Tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture zajema strokovne posege na vojaški
infrastrukturi, ki jih zagotavljajo strukture za vzdrževanje in uporabniki s ciljem
ohranjanja ali izboljševanja stanja. Osnove za tekoče vzdrževanje so:
- tehnični predpisi;
- varnostni normativi;
- stanje, pogostost uporabe in starost infrastrukture;
- pogostost pojavljanja odpovedi in napak.
Tekoče vzdrževanje objektov SV se izvaja lahko z lastnimi vzdrževalci, z zunanjimi
izvajalci po sklenjenih pogodbah ali pa z zunanjimi izvajalci s pogodbami male
vrednosti.
SV se je odločila za sklenitev pogodb za gradbeno obrtniško vzdrževanje
infrastrukture z zunanjimi izvajalci preko javnega razpisa, kar se je pokazalo za zelo
dobro potezo predvsem v smislu rednega in kakovostnega izvajanja vzdrževanja
objektov.
Pri naročanju del tekočega vzdrževanje se večkrat dogaja, da se dela z izrazitim
značajem investicijskega vzdrževanja, mora zaradi pritiskov poveljujočih v vojašnicah
ali objektih izvajati kot tekoče vzdrževanje. Vpleteni ne poznajo da je tekoče
vzdrževanje le ohranjanje vrednosti objektov ne pa izvajanje nadgradenj in izboljšav.
S takim načinom dela se krši vrsta zakonov in predpisov.
Na osnovi vseh predpisanih aktov bi moralo potekati tudi skrbništvo nad objekti ki jih
dolžijo enote v vojašnicah pa temu ni tako1. Glede na specifiko enot in njihovega
dela lahko le-te konstruktivno sodelujejo pri načrtovanju uporabe objektov ter njihove
funkcionalne uporabe. Moderne metode vzdrževanja temeljijo na izhodišču da
nemarna uporaba in vzdrževanje objektov prinaša številne slabe posledice za
objekte. Za boljše vzdrževanje objektov pa je potrebno odkriti vzroke okvar, ki je
osnova za izdelavo metodologije za odpravo napak.(Kavčič, 143) Pri odkrivanju
vzrokov nastalih poškodb in hib objekta bi morali aktivno sodelovati ne
samo upravnik in vzdrževalci ampak tudi vsak uporabnik objekta torej tudi ostale
enote s svojimi pripadniki. Dogaja pa se da enote ne poznajo postopkovnikov za
prijavo napak na objektih in infrastrukturi. Enote redno ne čistijo zunanjih površin
katere dolžijo. Poveljujoči v enotah pri planiranju tekočega vzdrževanja ne sodelujejo
tvorno in so ponavadi njihovi predlogi megalomanski in nestvarni.

1

to predpisujejo predvsem PS tč 197 ter SOP-Vloga in naloge skrbnikov objektov pri
vzdrževanju infrastrukture
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3.7.1 Vodenje in upravljanje izvedbe tekočega vzdrţevanja
Na podlagi Direktive za logistično zagotovitev delovanja ter Direktive vzdrževanja
vojaške infrastrukture , je vzdrževanje vojaške infrastrukture predvsem v domeni PP
in njemu podrejenih enot in poveljstev ter BRZOL.
Osnovno poslanstvo BRZOL in PP s svojimi podrejenimi poveljstvi in enotami je, da
zagotavlja logistično podporo enotam in poveljstvom Slovenske vojske na področju
Republike Slovenije in na misijah zunaj države, pred in med izvajanjem operacij.
Nudi podporo države gostiteljice zavezniškim silam na taktični ravni, med izvajanjem
operacij na ozemlju Republike Slovenije.
PP izvaja tekoče vzdrževanje objektov preko svojih podrejenih Vojaško teritorialnih
poveljstev (VTP) in njim podrejenimi Logističnimi enotami vojašnic (EVOJ). Letališko
infrastrukturo pa tekoče vzdržuje BRZOL. (Glej sliki 1 in 2).
V Poveljniško logističnem vodu ( POVLOGV) in Vojaški zdravstveni službi ni enot za
vzdrževanje objektov.
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Slika 1: Struktura PP
PP
Kranj

157. LOGB
Vrhnika

23
24
25
32
37
38

71. POVLOGV
Kranj
VZE
Ljubljana

VTP
Kranj
VTP
Postojna
VTP
Vrhnika
VTP
N. Mesto
VTP
Maribor
VTP
Celje
Vir: Jože Frol ( GŠSV)

Za nemoteno izvedbo načrtovanja, organizacije in izvajanje rednega tekočega
vzdrževanja objektov vojaške infrastrukture, je PP izdelal več Standardnih
operativnih postopkov (SOP). V njih so zajeti vsi postopki, ki jih mora odgovorna
oseba ali poveljstvo zagotoviti za nemoteno delo na področju tekočega vzdrževanja
objektov.
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Namen in cilj izdelanih SOP je:
-

poenotenje postopkov v enotah in poveljstvih PPSV in SV;
opredeliti naloge, dokumente, način izvedbe, pristojnosti roke;
predpisati obliko, zgradbo in vsebino načrtov in poročil (dokumentov);
določiti norme za ocenjevanje kakovosti izvedbe vzdrževanja;
spremljanje porabe repromateriala in rezervnih delovna področju
vzdrževanja infrastrukture;
spremljanje in analiziranje posegov v posamezni objekt
nadzor nad izvajanjem vzdrževanja infrastrukture;
pridobivanje, spremljanje in analiziranje podatkov stanja infrastrukture;
pridobivanje, spremljanje in analiziranje porabe energij in medijev;
opredeliti način prijave poškodbe, napake ali okvare;
dvig kvalitete dela;
znižanje stroškov vzdrževanja;
učinkovito vodenje in poveljevanje v podrejenih enotah PPSV;
opredeliti naloge skrbnikov objektov pri vzdrževanju infrastrukture.

Izdelani so naslednji SOP:
Načrtovanje, izvajanje in poročanje tekočega vzdrževanja vojaške
infrastrukture v PPSV;
Postopek prijave poškodbe, napake ali okvare na infrastrukturi, inventarju,
opremi in ostalih MS;
Vloga in naloge skrbnikov objektov pri vzdrževanju infrastrukture;
Priprava objektov in MS na zimo ter organizacija zimske službe v objektih
in vojašnicah PPSV.
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3.7.2 Kadrovska problematika
Za izvajanje del tekočega vzdrževanja z lastnimi silami so v EVOJ, Letalski bazi
(LEBA) ter Logističnem bataljonu ( LOGB) zaposleni določeni profili vzdrževalcev.
V PP se poleg svojega rednega dela Pomočnik za vzdrževanje ter Referent za
logistične zadeve ukvarjata tudi z načrtovanjem, organizacijo izvajanja tekočega
vzdrževanja objektov. Ker se v PP stekajo vse informacije in zahteve iz podrejenih
poveljstev in enot je tak sistem nevzdržen in zadolženi za vzdrževanje objektov ne
zmorejo vsega dela.
V Vojaško teritorialnih poveljstvih (VTP) sta za načrtovanje ter pripravo osnov za
tekoče vzdrževanje objektov ukvarjata pomočnik za infrastrukturo ter referent za
infrastrukturo in varstvo pred požari. Delavna mesta so večinoma zasedena.
V EVOJ je
po formaciji je delavnih mest veliko več kot jih je zasedenih. Vzrok gre
iskati predvsem zaradi tega ker so to slabše plačana dela. V primeru da se kdo
zaposlenih odloči za dodatno izobraževanje se velikokrat odloči za zaposlitev na
drugem, bolje plačanem delu v SV.
V tabeli 1 sem prikazal formacijsko število delovnih mest in dejansko popolnitev.
Podatke sem združil po Vojaško teritorialnih poveljstvih (VTP), ki so nadrejena
poveljstva EVOJ. Zaradi podobnosti delovnih mest sem v tabelo vključil tudi pregled
kadra v LEBA.
Osebje na specifičnih delovnih mestih v LOGB, ki ima nalogo interventnega
vzdrževanje sem v naslednji tabeli posebej prikazal,. Dejansko se to osebje
uporablja nenamensko oziroma ga uporabljajo za vzdrževanje Vojašnice 26. oktober
Vrhnika in Vojašnice Šentvid, ki svojega kadra za vzdrževanje objektov sploh
nimata.

34

1

1

3

3

1

3

2

5

1

2

1

2

1

3

3

4

2

3

0

1

1

2

1

2

3

2

4

2

2

1

2

3

3

5

9

7

7

5

5

2

5

4

2

2

1

4

1

2

1

2

0

4

1

2

1

2

1

2

1

4

1

3

0

2

0

1

8

10

5

10

7

11

2

4

10

0

2

0

1

1

2

1

1

1

0

1

0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

3

1

1

1

1

1

0

2

1

4

24

54
44%

LETBA

SKUPAJ
PO FOR

2

1

1

2

11

16

0

3

5

15

1

0

2

8

16

1

1

1

1

12

16

11

3

3

1

6

27

46

1

1

1

1

1

1

8

13

2

2

0

1

0

1

5

14

0

1

1

5

3

16

10

6

6

3

3

41

54

1

0

1

0

1

3

9

1

1

3

7

1

4

4

1

3

6

0

2

3

11

DEJ

1

PO FOR

DEJ

1

DEJ

PO FOR

4

PO FOR

DEJ

2

38. VTP

PO FOR

3

37. VTP

DEJ

2

32. VTP
PO FOR

DEJ

25. VTP
PO FOR

24. VTP
DEJ

NAZIV DELOVNEGA MESTA
Vodja

PO FOR

LEBA

DEJ

ŠTEVILO DELOVNIH MEST PO VTP IN

23. VTP

Tabela 1: Pregled števila in zasedenosti delovnih mest na področju vzdrţevanja
infrastrukture po VTP in BRZOL

Hišnik
Elektromehanik-skrbnik TK centrale
Glavni kurjač-vodja skupine
Vzdrževalec-ogrevalne naprave in
napeljave
Referent za PPZ in VO
Skrbnik strelišča, vadišča in športnih
objektov
Delavec za preprosta komunalna dela
Čistilka
Elektroinštalater
inštalater
1

Specialist operater
Upravnik
vojak I
Vzdrževalec objektov
pomožni delavec
SKUPAJ
% ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST

24

45
53%

1

2

0
24

2
39
62%

11

22
50%

1

2

0

2

0

1

0
29

2
42
69%

15

20
75%

9

27
33%

0
4
136 249
55%

Vir: Jože Frol ( GŠSV )
Iz tabele št. 1 je razvidna popolnitev delovnih mest vzdrževalcev na področju
vzdrževanja vojaške infrastrukture. Iz nje lahko sklepamo, da je popolnitev z
vzdrževalci 55% kar pomeni še veliko rezerve v zaposlovanju svežega kadra za
vzdrževanje infrastrukture.
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Tabela 2: Pregled popolnitve formacijskih dolţnosti organov infrastrukture
PO FORMACIJI

ENOTA

PSSV

Notr.org.
enota

FD
nač. Odd. za
infrastrukturo
G-4
Oddelek za pom. Za infrastrukturo
infrastruktur Referent za
o
infrastrukturo
S-4

SK
V
P V NV C
Č U U O

Č
1
3

1
3

PP

1
3

1

1

1

1

1

1
3
1

1
0
1
1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1
1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1 1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1
1

1

1
1
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Č

1
0

1

1

V N
P V V C
Č U U O SK

1
0

Pomočnik za
VTP
infrastrukturo
Vodja enote za upr. In
EVOJ Kranj vzdr. Infr.
Vodja enote za upr. In
EVOJ B.B. vzdr. Infr.
EVOJO
Vodja enote za upr. In
23.VTP Pokljuka
vzdr. Infr.
Pomočnik za
VTP
infrastrukturo
EVOJ
Vodja enote za upr. In
Postojna
vzdr. Infr.
Vodja enote za upr. In
EVOJ Pivka vzdr. Infr.
EVOJ
Vodja enote za upr. In
Vipava
vzdr. Infr.
EVOJ
Ankaran
Hišnik
EVOJO
Vodja enote za upr. In
24.VTP Ajševica
vzdr. Infr.
Pomočnik za
VTP
infrastrukturo
Vodja enote za upr. In
EVOJ FRS vzdr. Infr.
EVOJ
Vodja enote za upr. In
Šentvid
vzdr. Infr.
Vodja enote za upr. In
EVOJ "IC"
vzdr. Infr.
EVOJ
Poveljnik enote za upr.
"26.okt."
In vzdr. Infr.
25.VTP EVOJ Škrilj Hišnik
Pomočnik za
32.VTP VTP
infrastrukturo

POPOLNITEV

1

1
0
0

EVOJ NM
38.VTP VTP

Vodja enote za upr. In
vzdr. Infr.
Pomočnik za
infrastrukturo

1

Pomočnik za
infrastrukturo
Vodja enote za upr. In
EVOJ VGM vzdr. Infr.
EVOJ Sl.
Bistrica
Enota za vzdr. Infr.
Vodja enote za upr. In
37.VTP EVOJ MS
vzdr. Infr.
Pomočnik za
BRZOL
infrastrukturo
Vodja enote za upr. In
ELET Brnik vzdr. Infr.
ELET
Vodja enote za upr. In
BRZOL Cerklje
vzdr. Infr.
Pomočnik za
infrastrukturo
Referent za
S-4
infrastrukturo
Enota za
interv.
Vzdr. Infr.
vodja
Skupina za
gradb.
VTP

157.
LOGB

SV

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

-

-

1
-

-

1

1

-

0
1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

2
0

1

vzdrževanje vodja
vodja

SKU
PAJ

1

1
1

0

1

0
1

12 6 1 16 3 38 11 4 0 2 9 30
Vir: Ivan Iskra ( PSSV )

Iz tabele št. 2 pa je razvidna popolnitev delovnih mest organov, ki se ukvarjajo z
vzdrževanjem infrastrukture. Iz nje lahko sklepamo, da je popolnitev z strokovnimi
organi infrastrukture78%.
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4 PRIMERJAVA OBSTOJEČIH TER MOŢNIH VARIANT
VZDRŢEVANJA OBJEKTOV
Odločil sem se predstaviti raziskavo katero je izvedel maj Jože Frol iz GŠSV leta
2005 , ker zelo dobro prikaže možne variante vzdrževanja objektov in ponudi
najboljšo rešitev.
V raziskavi je med seboj primerjal tri sisteme tekočega vzdrževanja objektov SV.
1.

Vzdrževanje objektov v lastni režiji.

2.

Vzdrževanje objektov v kombinaciji lastnih sil in zunanjih izvajalcev

3.

Vzdrževanje objektov samo z zunanjimi izvajalci.

Namen raziskave je bil:
ugotoviti stopnjo in kvaliteto vzdrževanja objektov danes;
ugotoviti v kolikšni meri se lahko sistem vzdrževanja izboljša z predlaganimi
variantami.

Za izračun in obdelavo podatkov z metodami parametrične statistike je uporabil
računalniški program DEXi.
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Za podlago izdelave raziskave pri iskanju najbolj optimalne variante je uporabil
naslednje kriterije:
enostavnost,
prilagodljivost,
nadzor,
logistika,
varnost,
varnost delavnih mest,
zaupnost.
Iz drevesa kriterijev na sliki št. 3 pa je razviden opis in razvrstitev kriterijev
Slika 2: Drevo kriterijev

Kriterij

Opis

OPTIMALNA VARIANTA

Izbira optimalne variante tekočega vzdrževanja objektov

EKONOMICNOST

Vpliv ekonomicnosti na optimalno varianto vzdrzevanja

STROSKI

vpliv obsega stroskov na izvedbo

UCINEK

Vpliv ucinka na ekonomicnost

STROKOVNOST

Vpliv strokovnosti izvedenih del

ENOSTAVNOST

Enostavno izvajanje narocil tekocega vzdrzevanja

PRILAGODLJIVOST

Prilagodljivost sistema v raznih situacijah

NADZOR

Moznost nadzorovanja in spremljanja izvedbe del

LOGISTIKA

enostavnost logistične podpore

VARNOST

Vpliv varnosti na izvedbo del

VARNOST DELAVNIH MEST

vpliv variante na varnost delavnih mest

ZAUPNOST

varnost pred odtekanjem podatkov
zaupne narave
Vir: Jože Frol ( GŠSV )
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Kot je razvidno iz drevesa kriterijev je kriterije razdelil na tri skupine. Prvo skupino
kriterija ekonomičnosti tvorijo kriterij stroški, učinek in strokovnost. Drugo skupino
enostavnost tvorijo kriteriji prilagodljivost, nadzor in logistika. Zadnjo skupino
varnost pa tvorita kriterija varnost delovnih mest in zaupnost. Skupine je glede na
težo skupine posamezno ponderiral in sicer ekonomičnost z 45%, enostavnost z 33%
in varnost z 22%. V samih skupinah pa so ponderji enakomerno porazdeljeni.
Podrobnejši pregled zalog vrednosti vsakega kriterija posebej ter izračuni so razvidni
iz priloge.

4.1 VSA DELA IZVAJAJO PRIPADNIKI SV

V kolikor bi tekoče vzdrževali objekte v lastni režiji ter samo s svojo delovno silo bi
morali zaposliti še dodatni kader. Enota ki bi vzdrževala vse objekte SV bi morala biti
vsaj jakosti čete. Morala bi biti samozadostna z vsem potrebnim kadrom za izvedbo
del tekočega vzdrževanja objektov.
Dobre strani tega sistema so:
preglednost vodenja vzdrževanja objektov,
možnost zaposlitve dodatnega kadra tudi tistih vojakov, ki jim po 45. letu
starosti preteče pogodba o zaposlitvi v bojnih enotah oziroma v SV, s
spremembo zakona jih bi bilo možno prezaposliti.
Slabe strani pa so:
veliko nestrokovnega kadra v državni upravi ter posledično daljši čas
izvedbe del;
velika familijarnost med odgovornimi in delavci ter zaradi ohlapnih
normativnih aktov nezmožnost nagrajevanja po delu;
Na osnovi dosedanjih izkušenj je prisotna tudi bojazen da se v navedene
enote prerazporedi kader, ki ga noče nihče.
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4.2 VSA DELA IZVAJAJO ZUNANJI ALI POGODBENI IZVAJALCI, KONTROLA
PA SE VRŠI PREKO SV

Na ravni ministrstva bi po vzoru tujih armad na osnovi javnega razpisa sklenili
pogodbe z eno ali več gospodarskimi družbami, ki bi vzdrževala vojaške objekte in
površine. Navedenim družbam se lahko tudi podeli koncesija za izvedbo del, pogojno
če zaposlijo odvečni kader, ki bi ostal v enotah za vzdrževanje objektov. Nadzor bi
izvajal lahko direktno poveljujoči v EVOJ
Dobre lastnosti tega sistema so:
Strokovno in hitro opravljena dela,
možnost prekinitve pogodbe zaradi slabo izvedenih del,
minimalno (manjše) število zaposlenih v državni upravi,
odpadejo skladiščenje materiala za vzdrževanje
Slabe lastnosti so:
Odpuščanje sedanjega kadra,
velika predhodna sredstva za čim večjo avtomatizacijo sistemov kot so
centralno ogrevanje, čistilne naprave, elektrodistribucijske naprave itd.

4.3 DELA SE IZVAJAJO V KOMBINACIJI S PRIPADNIKI SV IN ZUNANJIMI
IZVAJALCI

Kot je že v prejšnjih poglavjih omenjeno, se v SV uporablja kombiniran sistem
vzdrževanja objektov. V EVOJ in LOGBAT obstajajo enote, ki so zadolžene za
tekoče vzdrževanje objektov vendar vrsta del in popolnjenost delovnih mest ne
zadostuje za vso izvedbo tekočega vzdrževanja objektov in se poslužujejo še
zunanjih izvajalcev.
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Dobre strani tega sistema so:
objekte vzdržujejo tudi vzdrževalci, ki jih poznajo nekateri so bili zaposleni
na podobnih delih še v JA;
zaposleni so samo nekateri profili za ostala dela se izvaja preko zunanjih
izvajalcev;
kvaliteta del je razmeroma dobra saj dela izvajajo strokovno usposobljeni
izvajalci (bodisi lastni v skladu s svojimi strokovnimi znanji ali tuji);
Slabe strani sistema:
slaba organizacija dela in posledično slabo upravljanje s finančnimi viri, saj
če se pokaže najmanjša ovira pri načrtovanju in izvedbi določenih del se že
išče zunanjega izvajalca, ki sicer kvalitetno in strokovno izvede dela vendar
to stane pojavlja pa se tudi vprašanje, kaj med tem časom delajo lastni
vzdrževalci.
Iz izračuna je razvidno da je optimalna varianta tekočega vzdrževanja objektov,
varianta z zunanjimi izvajalci. Varianta se pokaže kot zelo dobra pri kriteriju
ekonomičnost.
Učinek in strokovnost sta pri tej varianti najboljša, stroški so sicer povprečni vendar je
iz skupne rezultante razvidno, da je to najbolj ekonomična varianta. Pri kriteriju
enostavnost se pokaže, da je po vseh podkriterijih to najboljša varianta. Pri kriteriju
varnost pa je ta varianti tudi pri obeh podkriterijh najslabša, kar je tudi razumljivo, saj
se izvajajo dela izključno z zunanjimi izvajalci in bi bilo potrebno odpuščanje sedaj
zaposlenih. Prav tako je v kriteriju zaupnost ta varianta zelo slaba ker je zaradi velike
menjave delovne sile in izvajalcev, potrebno večkratno preverjanje kadra. (Glej graf
1).
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Graf 1: Vpliv kriterijev na optimalno varianto pri sistemu zunanjega izvajalca

VSE ZUNANJI
EKONOMICNOST

ENOSTAVNOST
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Vir: Jože Frol ( GŠSV )
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Manj dobra varianta je varianta kombiniranega sistema. Iz izračuna je razvidno, da
je ta varianta slabo ocenjena. Varianta se pokaže kot dobra pri kriteriju
ekonomičnost. Učinek in strokovnost sta pri tej varianti povprečna stroški pa so
najmanjši. Iz skupne rezultante razvidno, da je to povprečno ekonomična varianta.
Pri kriteriju enostavnost se pokaže, da je to manj enostavna varianta saj je otežen
nadzor pa tudi logistična podpora ni zadovoljiva. Pri kriteriju varnost pa je ta varianti
tudi pri obeh podkriterijh povprečna, kar je tudi razumljivo, saj se izvajajo dela v
kombinaciji z zunanjimi izvajalci in je potrebno večkratno preverjanje zunanjega
kadra, vsakokrat, ko se zamenjajo zunanji izvajalci.
(Glej graf 2).
Graf 2: Vpliv kriterijev na optimalno varianto pri kombiniranem sistemu
KOMBINIRAN SISTEM
EKONOMICNOST

ekonomicno

varno

ENOSTAVNOST
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Vir: Jože Frol ( GŠSV )
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Kot najslabša se je pokazala varianta izvedbe z lastnimi silami. Iz izračuna je
razvidno da je ta varianta zelo slabo ocenjena. Varianta se pokaže kot zelo slaba pri
kriteriju ekonomičnost. Vsi podkriteriji so tu ocenjeni najslabše. Iz skupne rezultante
razvidno, da je to najmanj ekonomična varianta. Stroški so tu zelo veliki ker nas
bremenijo vsi stroški lastnega kadra. Veliki so tudi transportni stroški zaradi prevozov
na različna delovišča. Učinek je manjši ker to ni profitna organizacija. Tudi
strokovnost kadra je vprašljiva. Pri kriteriju enostavnost se pokaže, da je to manj
enostavna varianta saj je to zelo težko prilagodljiva varianta, nadzor in logistična
podpora sta sicer zadovoljiva vendar nam rezultanta pokaže da je to še zmeraj
kompliciran sistem vzdrževanja.
Pri kriteriju varnost pa je ta varianti tudi pri obeh podkriterijh zelo varna, saj
zagotavlja ohranjanje delovnih mest prav tako je kader ki dela preverjen in ni
potrebnih dodatnih varnostnih preverjanj. (Glej graf 3).
Graf 3: Vpliv kriterijev na optimalno varianto pri sistemu kompletne lastne
izvedbe

VSE SAMI
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Dobljene rezultate lahko uporabimo pri nadaljnjem načrtovanju investicijskega in
tekočega vzdrževanja objektov SV. Prav tako dobljene rezultate lahko uporabimo
tako, da zamenjamo obstoječi sistem vzdrževanja objektov ali pa, da ga na kritičnih
mestih izboljšamo. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so spremembe nujne.
Predlagam varianto, da se v določenih vojašnicah enoti za vzdrževanje objektov
podeli koncesijo s pogojem, da vsi delavci ostanejo na delovnih mestih. Možnost pa
bi tudi bila da obstoječi kader koncentriramo po določenih vojašnicah kjer bi še
naprej vzdrževali po kombiniranem sistemu. Sistem z zunanjim izvajalcem pa
uvedemo v ostale vojašnice in npr vadiščih, ki trenutno s kadrom niso popolnjena.

4.4 VZDRŢEVANJE INFRASTRUKTURE V OPERACIJAH KRIZNEGA
ODZIVANJA ( OKO )

Vzdrževanje vojaške infrastrukture, kot funkcionalno področje logistične zagotovitve
delovanja SV, se organizira in izvaja na podlagi nedeljive odgovornosti PEZ za stanje
uporabnosti objektov in instalacij na lokacijah v uporabi SV, razmejenih medsebojnih
odnosov, pristojnosti in odgovornosti PEZ v načrtovanju in izvajanju vzdrževanja
vojaške infrastrukture, enotnega informacijskega sistema v logistiki. Za organizacijo
in izvajanje vzdrževanja vojaške infrastrukture so odgovorna PEZ na vseh ravneh
poveljevanja.
Naloge vzdrževanja vojaške infrastrukture uresničujejo štabni organi in enote za
vzdrževanje. V PEZ, v katerih ni štabnega organa za vzdrževanje infrastrukture,
naloge vzdrževanja izvajajo pomočniki za logistiko.
Organi in enote vzdrževanja vojaške infrastrukture so pri načrtovanju, organiziranju in
izvajanju dolžni upoštevati predpisane postopke zagotavljanja delovanja, varnosti in
samozaščite, varstva pri delu, varstva pred požari, pirotehnične varnosti in ekološke
varnosti.
Izvedba posegov rednega, intervencijskega in investicijskega vzdrževanja se izvaja
po sistemu naročanja izvedbe pristojnim strokovnim službam MORS.
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V OKO, SV načeloma uporablja prenosne oziroma transportne kapacitete za
namestitev in oskrbo enot in materialnih sredstev, ki se uvrščajo v materialna
sredstva SV. Grajene objekte in stalne instalacije uporablja samo v primeru
začasnega najema zemljišč, objektov in stalnih instalacij. V tem primeru PSSV, kot
nosilec izvajanja operacij kriznega odzivanja (OKO), v svojih normativnih dokumentih
- aktih poveljevanja, opredeli sistem vzdrževanja za to vrsto operacij.
Upravljanje z vojaško infrastrukturo, je v miru, v pristojnosti poveljnika oz. upravnika
objekta. Poveljniki PEZ (uporabniki) so odgovorni za pravilno uporabo vojaške
infrastrukture. Pri upravljanju vojaške infrastrukture poveljnik oz. upravnik objekta
smiselno uporabljata določila 157. in 158. točke Pravil službe v SV.

4.5

POSEBNOSTI VZDRŢEVANJA INFRASTRUKTURE V NEKATERIH TUJIH
ARMADAH

Za primerjavo sem vzel vzdrževanje objektov v nemški armadi. Tudi tam imajo enote
za vzdrževanje objektov pod okriljem Nemške vojske vendar obstajajo nekatere
posebnosti. Enote ki se ukvarjajo z tekočim vzdrževanjem objektov so v sestavi
Nemške vojske vendar svoje delo izstavljajo račune enoti uporabnici njihovih storitev.
To so do neke mere profitne organizacije. S svojimi uslugami lahko tudi tržijo
navzven. Dobra stran takšnega načina je ta da je razvidna realizacija enote tudi s
finančne plati.
V zadnjem času pa se v Nemški vojski pospešeno urejajo vojašnice ter v največji
možni meri avtomatizirajo sistemi, kot so na primer distribucija ogrevanja in tople
vode, telefonija, varnostni sistemi, zbiranje odpadkov ipd. Po končani avtomatizaciji
se kompletno upravljanje vojašnic odda zunanjemu izvajalcu. V Nemški vojski
vojaške enote ne delajo nikakršnih vzdrževalnih del v vojašnici ali ostalih vojaških
objektih, čeprav imajo še naborniški sistem.
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5 ZAKLJUČEK
Uporaba in vzdrževanje vojaške infrastrukture je kompleksen pojem. S tem ko enota,
ki je nastanjena v objekte SV in le-te uporablja za svojo dejavnost še ni konec.
Objekti se v procesu izkoriščanja obrabljajo. Uporaba in vzdrževanje objektov je
celota aktivnosti namenjena ohranjanju zanesljivosti in funkcionalnosti le-teh. S temi
aktivnostmi ohranjamo raven uporabnosti objektov na zahtevanem nivoju, da so
uporabni za namembnost za katero so grajeni in tako podaljšujemo njihovo
življenjsko dobo. Z pravilno uporabo in vzdrževanjem objektov se ohranja njihova
vrednost, objekti ne propadajo in njihova življenjska doba se s tem lahko podaljša za
več let. Pri ravnanju z nepremičninami in ostalo infrastrukturo se mora upoštevati
tudi ukrepe protipožarne zaščite in varstva okolja.
Predmet moje zaključne naloge je bil prikazati v kakšni meri je udeležena SV pri
vzdrževanju vojaške infrastrukture. Skozi raziskavo je dokazan da se vzdrževanje
objektov v celoti ne izvaja v skladu s predpisanimi normativnimi akti in ne zadovoljuje
zahtevani obseg ohranjanja vrednosti objektov.
Cilj teme je bil prikazati aktivnosti SV pri vzdrževanju vojaške infrastrukture. Namen
teme pa je bil tudi ugotoviti tiste posebnosti, ki bi jih pri obstoječem sistemu
vzdrževanja bilo možno izboljšati ter podati predlog optimalne organizacije
vzdrževanja objektov. Skozi raziskavo je ugotovljeno da obstoječi sistem tekočega
vzdrževanja objektov ni zadovoljiv in so prikazane možne variante izboljšanja
sedanjega stanja.
Zastavljena hipoteza, da se tekoče vzdrževanje objektov v SV izvaja skladno s
predpisanimi normativnimi dokumenti in zadovoljuje zahtevani obseg ohranjanja
vrednosti objektov ne drži v popolnosti, zato ker sem mnenja da niso izkoriščene vse
notranje zmogljivosti v SV. Na tak način vzdrževanja se proračunska sredstva ne
porabijo racionalno, prav tako se zaradi zmanjšanih sredstev za vzdrževanje
objektov opravijo samo najnujnejša dela na objektih.
Potrebne bodo korenite spremembe. Tekoče vzdrževanje bo potrebno ali predati v
izvajanje zunanjemu izvajalcu ali pa izkoristiti vse notranje rezerve pri sedanjem
načinu vzdrževanja. Osebno se bolj nagibam k slednjemu saj smatram, da obstoječe
kapacitete niso dovolj izkoriščene in bi se jih s primerno pripravo in motivacijo dalo
pripraviti na spremenjeni način bolj efektivnega dela. Poleg tega sem mnenja, da je
bolj racionalno in ekonomično pričeti z zaposlovanjem lastnega kadra različnih
profilov vzdrževalcev, saj sedanji zaposleni na tem področju bodisi ne zadovoljujejo
potreb ali pa so z svojo starostjo omejeni na lažja vzdrževalna dela. Potrebno bo
zagotoviti tudi več finančnih sredstev za vzdrževanje, ali pa več sredstev za izgradnjo
novih objektov s katerimi bi nadomestili zastarele stavbe in zmanjšali stroške
vzdrževanja.
Zato bo potrebno veliko volje in truda na področju upravljanja z človeškimi viri in
zagotoviti potreben kader, ki bo tudi v finančnem smislu nagrajen vsaj toliko kot v
gospodarstvu, če ne tudi boljše.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
EVOJ
LEBA
BRZOL
LOGB
MS
PEZ
POVLOGV
MORS
PP
PS
PSSV
RS
UGN
SOP
SV
VTP
VZE
ZGO
ZJN
PEZ
OKO
CC-SI
Č
PČ
VVU
NVU
CO
PDRIU
MAJ
GŠSV
ONRI/J4
HNS

Logistična enota vojašnice
Letalska baza
Brigada zračne obrambe in letalstva
Logistični bataljon
Materialna sredstva
Podrejene enote in zavodi
Poveljniško logistični vod
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Poveljstvo za podporo
Pravilo službe
Poveljstvo sil Slovenske vojske
Republika Slovenija
Urad za gospodarjenje z nepremičninami
Standardni operativni postopek
Slovenska vojska
Vojaško teritorialno poveljstvo
Vojaška zdravstvena enota
Zakon o graditvi objektov
Zakon o javnih naročilih
Podrejene enote in zavodi
Operacije kriznega odzivanja
Enotna klasifikacija vrst objektov
Častnik
Podčastnik
Višji vojaški uslužbenec
Nižji vojaški uslužbenec
Civilna oseba
Poveljstvo za dotktrino,razvoj in usposabljanje
Major
Generalštab Slovenske vojske
Oddelek načrtovanja in razvoja infrastrukture na GŠSV
Host Nation Support ( Podpora države gostiteljice )
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PRILOGE
PRILOGA 1: IZRAČUN DEXI.

DEXi

18.11.2005

Stran 1

Drevo kriterijev
Kriterij
OPTIMALNA VARIANTA
EKONOMICNOST
STROSKI
UCINEK
STROKOVNOST
ENOSTAVNOST
PRILAGODLJIVOST
NADZOR
LOGISTIKA
VARNOST
VARNOST DELAVNIH MEST
ZAUPNOST

Opis
Izbira optimalne variante tekočega vzdrževanja objektov
Vpliv ekonomicnosti na optimalno varianto vzdrzevanja
vpliv obsega stroskov na izvedbo
Vpliv ucinka na ekonomicnost
Vpliv strokovnosti izvedenih del
Enostavno izvajanje narocil tekocega vzdrzevanja
Prilagodljivost sistema v raznih situacijah
Moznost nadzorovanja in spremljanja izvedbe del
enostavnost logistične podpore
vpliv varnosti na izvedbo del
vpliv variante na varnost delavnih mest
varnost pred odtekanjem podatkov zaupne narave

Zaloge vrednosti
Kriterij
OPTIMALNA VARIANTA
EKONOMICNOST
STROSKI
UCINEK
STROKOVNOST
ENOSTAVNOST
PRILAGODLJIVOST
NADZOR
LOGISTIKA
VARNOST
VARNOST DELAVNIH MEST
ZAUPNOST

Zaloga vrednosti
manj dobra varianta; dobra varianta; zelo dobra varianta
manj ekonomicno; ekonomicno; zelo ekonomicno
stroski so majhni; stroski so veliki; stroski so zelo veliki
manj dober ucinek; dober ucinek; zelo dober ucinek
dela so izvedena manj strokovno; dela so izvedena strokovno; dela so izvedena zelo strokovno
manj enostavno; enostavno; zelo enostavno
manj prilagodljiva; prilagodljiva; zelo prilagodljiva
manj enostavno; enostavno; zelo enostavno
podpora je zadovoljiva; podpora je dobra; podora je zelo dobra
manj varno; varno; zelo varno
manj varna; varna ; zelo varna
manj varno; varno; zelo varno

OPTIMALNA VARIANTA
Izbira optimalne variante tekočega vzdrževanja objektov
1. manj dobra varianta
2. dobra varianta
3. zelo dobra varianta

EKONOMICNOST
Vpliv ekonomicnosti na optimalno varianto vzdrzevanja
1. manj ekonomicno
2. ekonomicno
3. zelo ekonomicno

STROSKI
vpliv obsega stroskov na izvedbo
1. stroski so majhni
2. stroski so veliki
3. stroski so zelo veliki

UCINEK
Vpliv ucinka na ekonomicnost
1. manj dober ucinek
2. dober ucinek
3. zelo dober ucinek
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STROKOVNOST
Vpliv strokovnosti izvedenih del
1. dela so izvedena manj strokovno
2. dela so izvedena strokovno
3. dela so izvedena zelo strokovno

ENOSTAVNOST
Enostavno izvajanje narocil tekocega vzdrzevanja
1. manj enostavno
2. enostavno
3. zelo enostavno

PRILAGODLJIVOST
Prilagodljivost sistema v raznih situacijah
1. manj prilagodljiva
2. prilagodljiva
3. zelo prilagodljiva

NADZOR
Moznost nadzorovanja in spremljanja izvedbe del
1. manj enostavno
2. enostavno
3. zelo enostavno

LOGISTIKA
enostavnost logistične podpore
1. podpora je zadovoljiva
2. podpora je dobra
3. podora je zelo dobra

VARNOST
vpliv varnosti na izvedbo del
1. manj varno
2. varno
3. zelo varno

VARNOST DELAVNIH MEST
vpliv variante na varnost delavnih mest
1. manj varna
2. varna
3. zelo varna

ZAUPNOST
varnost pred odtekanjem podatkov zaupne narave
1. manj varno
2. varno
3. zelo varno
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Tabele odločitvenih pravil

1
2
3
4
5
6

EKONOMICNOST
45%
manj ekonomicno
manj ekonomicno
<=ekonomicno
*
zelo ekonomicno
zelo ekonomicno

ENOSTAVNOST
36%
<=enostavno
*
manj enostavno
manj enostavno
>=enostavno
zelo enostavno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

STROSKI
19%
*
>=stroski so veliki
stroski so zelo veliki
stroski so zelo veliki
stroski so zelo veliki
stroski so majhni
stroski so majhni
<=stroski so veliki
<=stroski so veliki
<=stroski so veliki
*
<=stroski so veliki
*
*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PRILAGODLJIVOST
33%
manj prilagodljiva
manj prilagodljiva
manj prilagodljiva
<=prilagodljiva
<=prilagodljiva
*
manj prilagodljiva
<=prilagodljiva
manj prilagodljiva
<=prilagodljiva
prilagodljiva
>=prilagodljiva
prilagodljiva
prilagodljiva
>=prilagodljiva
prilagodljiva
>=prilagodljiva
zelo prilagodljiva
zelo prilagodljiva
zelo prilagodljiva
zelo prilagodljiva
>=prilagodljiva
zelo prilagodljiva
zelo prilagodljiva

VARNOST
18%
*
manj varno
<=varno
manj varno
zelo varno
*

UCINEK
38%
<=dober ucinek
manj dober ucinek
manj dober ucinek
<=dober ucinek
*
<=dober ucinek
*
<=dober ucinek
dober ucinek
>=dober ucinek
dober ucinek
zelo dober ucinek
zelo dober ucinek
zelo dober ucinek
NADZOR
33%
manj enostavno
<=enostavno
*
manj enostavno
<=enostavno
manj enostavno
>=enostavno
enostavno
zelo enostavno
zelo enostavno
<=enostavno
manj enostavno
enostavno
>=enostavno
enostavno
zelo enostavno
zelo enostavno
manj enostavno
<=enostavno
enostavno
>=enostavno
zelo enostavno
>=enostavno
zelo enostavno

OPTIMALNA VARIANTA
manj dobra varianta
manj dobra varianta
manj dobra varianta
manj dobra varianta
zelo dobra varianta
zelo dobra varianta

STROKOVNOST
43%
dela so izvedena manj strokovno
<=dela so izvedena strokovno
*
<=dela so izvedena strokovno
dela so izvedena manj strokovno
>=dela so izvedena strokovno
dela so izvedena strokovno
dela so izvedena zelo strokovno
>=dela so izvedena strokovno
dela so izvedena strokovno
dela so izvedena zelo strokovno
<=dela so izvedena strokovno
dela so izvedena strokovno
dela so izvedena zelo strokovno
LOGISTIKA
33%
*
<=podpora je dobra
podpora je zadovoljiva
<=podpora je dobra
podpora je zadovoljiva
podpora je zadovoljiva
podora je zelo dobra
podora je zelo dobra
>=podpora je dobra
podpora je dobra
podora je zelo dobra
podora je zelo dobra
>=podpora je dobra
podpora je dobra
podpora je dobra
<=podpora je dobra
podpora je zadovoljiva
>=podpora je dobra
podpora je dobra
<=podpora je dobra
podpora je zadovoljiva
podora je zelo dobra
podora je zelo dobra
>=podpora je dobra
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EKONOMICNOST
manj ekonomicno
manj ekonomicno
manj ekonomicno
manj ekonomicno
manj ekonomicno
ekonomicno
ekonomicno
ekonomicno
ekonomicno
ekonomicno
ekonomicno
ekonomicno
ekonomicno
zelo ekonomicno

ENOSTAVNOST
manj enostavno
manj enostavno
manj enostavno
manj enostavno
manj enostavno
manj enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
enostavno
zelo enostavno
zelo enostavno
zelo enostavno

DEXi

1
2
3
4
5
6
7

VARNOST DELAVNIH MEST
50%
manj varna
<=varna
manj varna
varna
zelo varna
>=varna
zelo varna
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ZAUPNOST
50%
<=varno
manj varno
zelo varno
varno
manj varno
zelo varno
>=varno

VARNOST
manj varno
manj varno
varno
varno
varno
zelo varno
zelo varno

Povprečne uteži
Kriterij
Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
OPTIMALNA VARIANTA
45,5
45,5
45,5
45,5
EKONOMICNOST
STROSKI
19,0
8,7
19,0
8,7
UCINEK
38,1
17,3
38,1
17,3
STROKOVNOST
42,9
19,5
42,9
19,5
36,4
36,4
36,4
36,4
ENOSTAVNOST
PRILAGODLJIVOST
33,3
12,1
33,3
12,1
NADZOR
33,3
12,1
33,3
12,1
LOGISTIKA
33,3
12,1
33,3
12,1
18,2
18,2
18,2
18,2
VARNOST
VARNOST DELAVNIH MEST
50,0
9,1
50,0
9,1
ZAUPNOST
50,0
9,1
50,0
9,1

Rezultati vrednotenja
Kriterij
OPTIMALNA VARIANTA
EKONOMICNOST
STROSKI
UCINEK
STROKOVNOST
ENOSTAVNOST
PRILAGODLJIVOST
NADZOR
LOGISTIKA
VARNOST
VARNOST DELAVNIH MEST
ZAUPNOST

VSE SAMI
manj dobra varianta
manj ekonomicno
stroski so zelo veliki
manj dober ucinek
dela so izvedena manj strokovno
manj enostavno
manj prilagodljiva
enostavno
podpora je dobra
zelo varno
zelo varna
zelo varno
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KOMBINIRAN SISTEM
manj dobra varianta
ekonomicno
stroski so majhni
dober ucinek
dela so izvedena strokovno
manj enostavno
prilagodljiva
manj enostavno
podpora je zadovoljiva
varno
varna
varno

VSE ZUNANJI
zelo dobra varianta
zelo ekonomicno
stroski so veliki
zelo dober ucinek
dela so izvedena zelo strokovno
zelo enostavno
zelo prilagodljiva
zelo enostavno
podora je zelo dobra
manj varno
manj varna
manj varno
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