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1. Splošni podatki

Ime programa 

Program temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (v nadaljevanju program). 

Utemeljenost programa

S programom sta zagotovljena uresničevanje pravice državljank in državljanov, da se usposobijo za 
obrambo domovine, in kadrovska baza za popolnjevanje stalne oziroma rezervne sestave Slovenske 
vojske (SV).

Program zagotavlja izvajanje temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (TVSU) in prostovoljnega 
služenja vojaškega roka (PSVR). Je podlaga za zagotavljanje enotnega usposabljanja za vstop v SV, 
ne glede na poznejši status (stalna sestava – STAS, pogodbeni pripadnik rezervne sestave – PPRS). 
Dopolnjuje ga sklenjena pogodba med Ministrstvom za obrambo (MO) in kandidati glede na status.

Program je razdeljen na faze in znotraj teh na module, ki zagotavljajo, da kandidati pridobijo skupna 
temeljna znanja in usposobljenost, po vseh končanih fazah programa pa izpolnijo pogoj za poklicno delo 
v SV ali opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi.

Ciljna skupina

Program predstavlja enotno usposabljanje za vstop v SV in je namenjen vsem državljankam in 
državljanom Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje za:
- prostovoljno služenje vojaškega roka,
- pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi,
- za poklicno opravljanje vojaške službe.

V tem programu se izraz kandidat nevtralno uporablja za oba spola in vse kategorije (kandidat za 
zaposlitev, kandidat1 na prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbeni pripadnik rezervne sestave 
in kandidat za vojaškega uslužbenca).

2. Opredelitev temeljnih ciljev in kompetenc

Cilj programa je zagotoviti pridobivanje tistih temeljnih vojaških znanj in veščin, ki jih mora pridobiti 
vojaška oseba za preživetje na bojišču in delo v vojaški organizaciji ter vključitev v nadaljnje programe 
vojaško strokovnega usposabljanja.

Temeljni cilji programa so: 

- usvojiti temeljna vojaška znanja in veščine za opravljanje vojaške službe v vojaški organizaciji; 
- usvojiti ustrezen odnos do vojaškega poklica in do organizacije, ki ji pripadajo;
- razviti visoko raven domoljubja in vojaških vrednot;
- pridobiti in razviti znanja, veščine in psihofizično pripravljenost, ki so nujni za opravljanje vojaških 

nalog v različnih bojnih situacijah in razmerah;
- zagotoviti nabor usposobljenih vojaških obveznikov.

1 Po Uredbi o PSVR se poimenovanje glasi »vojak prostovoljec«, vendar se zaradi poenotenja poimenovanja v programu TVSU 
izjemoma uporablja naziv »kandidat« na PSVR. Tako je tudi opredeljeno v predhodnih programih TVSU.
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Kompetence kandidata so glede na vojaško evidenčno dolžnost (v nadaljevanju VED):

 VED R11100 – vojak rezerve:
- zna uporabljati osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti 

posameznika v vojaški službi;
- pozna usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih postopkov;
- pozna osnove streljanja;
- obvlada določene individualne vojaške veščine;
- obvlada temeljna znanja in taktične postopke za uspešno preživetje na bojišču v različnih bojnih, 

časovnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah ter za opravljanje nalog in postopkov posameznika v 
boju;

- pozna osebna zaščitna sredstva in postopke JRKB-zaščite;
- pozna vzdrževanje zveze v brezžičnem in žičnem radiotelefonskem prometu; 
- obvlada postopke samopomoči in dajanja prve pomoči ranjenim oziroma poškodovanim na bojišču.

 VED R11101 – vojak strelec rezerve:
- je usposobljen za uporabo osnovnih predpisov in pravil, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti 

posameznika v vojaški službi, ter je usposobljen za opravljanje nalog notranje službe in varovanja 
objektov;

- je usposobljen za ravnanje s pehotno oborožitvijo ter njeno uporabo in vzdrževanje, dosega omejene 
strelske standarde, ki veljajo za strelca pehote, obvladuje določene osnovne individualne vojaške 
veščine prve ravni in je usposobljen za preživetje na bojišču v različnih bojnih, časovnih, zemljiščnih 
ter vremenskih razmerah; 

- je usposobljen za pravilno in hitro uporabo osebnih sredstev in postopkov JRKB-zaščite;
- je usposobljen za vzpostavitev zveze in komuniciranje v brezžičnem in žičnem radiotelefonskem 

prometu;
- pozna protipehotne in protitankovske mine ter poročanja o NUS;
- je usposobljen za izvajanje postopkov samopomoči in dajanje prve pomoči ranjenim oziroma 

poškodovanim na bojišč;
- pozna in izvaja določila mednarodnega vojaškega vojnega prava za vojaka;
- obvladuje določene osnovne individualne vojaške veščine.

 A20050 – NVU STAS in A20051 – NVU PPRS ter A40050 – VVU STAS in A40051 – VVU PPRS:
- ima pridobljena temeljna znanja za uspešno preživetje na bojišču;
- je usposobljen za uporabo osnovnih predpisov in pravil, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti 

posameznika v vojaški službi;
- je usposobljen za usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih postopkov;
- je usposobljen za ravnanje z osebno oborožitvijo in njeno uporabo ter vzdrževanje;
- pravilno uporablja osebna sredstva in izvaja postopke JRKB-zaščite;
- pozna vzdrževanje zvez v brezžičnem in žičnem radiotelefonskem prometu; 
- ima pridobljena zahtevana posebna znanja vojaškega uslužbenca na področju delovanja.

 VED A11100 – vojak:
- je usposobljen za usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih postopkov ter določil osnovnih 

predpisov in pravil v vojaški službi;
- je usposobljen za izvajanje taktičnih postopkov posameznika za uspešno preživetje na bojišču v 

različnih bojnih, časovnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah v sestavi para/skupine, v miru, vojni 
ter pri nalogah zaščite in reševanja v RS in v tujini;

- je usposobljen za ravnanje z osebno oborožitvijo in strelivom ter njihovo uporabo in vzdrževanje, 
zna uporabljati osebna zaščitna sredstva in izvajati postopke JRKB-zaščite za opravljanje nalog in 
postopkov posameznika v boju;

- je usposobljen za vzdrževanje zveze v brezžičnem in žičnem radiotelefonskem prometu; 
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- je usposobljen v postopkih samopomoči in dajanju prve pomoči ranjenim oziroma poškodovanim na 
bojišču.

3. Predmetnik

Program poteka v okviru (pod pristojnostjo) Veščinskega centra (VC): v osnovi na matični lokaciji VC, 
skladno s programom pa tudi na lokacijah, v drugih poveljstvih in enotah Slovenske vojske (PE SV). 
Program je razdeljen na tri faze: na I. fazo, ki je skupna, nato na II. in III. fazo, ki sta razdeljeni na module 
glede na status:

- I. faza (skupno uvajalno usposabljanje, ki traja 5 tednov) poteka v VC in je namenjena 
navajanju na vojaško življenje, postopnemu dvigu psihofizične pripravljenosti, razvoju pripadnosti 
kolektivu in spoznavanju osnovne oborožitve. 

- II. faza (temeljno usposabljanje, ki traja 6 tednov) lahko poteka v VC ali PE SV, pristojnih za 
usposabljanje po programu v tej fazi, in je razdeljena po modulih:
 modul A – kandidati za vojake STAS in PPRS ter kandidati na PSVR, 
 modul B – kandidati za vojaške uslužbence (STAS in PPRS),
 modul C – kandidati Šole za častnike (ŠČ).

- III. faza (zaključno usposabljanje, ki traja 2 tedna) se izvede modularno tako, kot je določeno za 
II. fazo po programu in poteka v VC ali PE SV. V tej fazi kandidati nadgrajujejo program s 
spoznavanjem specialističnih vsebin.

I. faza 

 (Skupno uvajalno usposabljanje, ki traja 5 tednov)

Št. kontaktnih ur
Št. Ime predmeta

PR SV TV Skupaj

Skupno št. 
ur dela 

kandidata
1. Splošni vojaški predpisi 14 / 11 25 25
2. Postrojitvena pravila 4 / 12 16 16
3. Državljanska vzgoja 7 / / 7 7
4. Osebna oborožitev s poukom streljanja 5 / 66 71 71
5. Osnove preživetja in delovanja na bojišču 13 / 28 41 41
6. Kondicijska vadba 1 / 19 20 20
7. Prva pomoč 10 / 15 25 25

SKUPAJ UR 59 / 143 205 205

Št. Rezervni čas Skupno št. ur 
dela kandidata

1. Materialne priprave, ponavljanje 30
2. Sestanek kolektiva 1
3. Prisega 5

SKUPAJ UR 36

SKUPAJ UR, I. faza 241

Legenda: PR – predavanje, SV – samostojne vaje, TV – terenske vaje/urjenje
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II. faza 

(Temeljno usposabljanje, ki traja 6 tednov)

MODUL A in C – za kandidate vojak STAS in PPRS, kandidate na PSVR ter  
                             kandidate ŠČ

Št. kontaktnih ur
Št. Ime predmeta

PR SV TV Skupaj

Skupno št. 
ur dela 

kandidata
1. Splošni vojaški predpisi 4 / 3 7 7
2. Osebna oborožitev s poukom streljanja 6 / 95 101 101
3. Osnove preživetja in delovanja na bojišču 4 / 86 90 90
4. Kondicijska vadba 1 / 19 20 20

SKUPAJ UR 18 / 200 218 218

Št. Rezervni čas Skupno št. ur 
dela kandidata

1. Materialne priprave, ponavljanje 31
2. Zaključno terensko usposabljanje* 12
3. Slovesnost ob zaključku usposabljanja 5

SKUPAJ UR 48

SKUPAJ UR, II. faza 266

Legenda: PR – predavanje, SV – samostojne vaje, TV – terenske vaje/urjenje
* Zaključno terensko usposabljanje se izvede nepretrgano v času 24 ur, pri čemer so v skupno številu ur vštete tudi vsebine iz  
splošnih vojaških vsebin (SVP, OOPS, OPDB).

Modul B – za kandidate VU (STAS in PPRS) v nazivih NVU in VVU

Št. kontaktnih ur
Št. Ime predmeta

PR SV TV Skupaj

Skupno št. 
ur dela 

kandidata
1. Splošni vojaški predpisi 1 / 3 4 4
2. Osebna oborožitev s poukom streljanja 3 / 79 82 82
3. Osnove preživetja in delovanja na bojišču 4 / 15 19 19
4. Kondicijska vadba 1 / 19 20 20
5. Usposabljanje in učenje z delom na delovnem

mestu (po vsebinah strokovnih področij)*
/ 110 / 110 110

SKUPAJ UR 9 110 116 235 235

Št. Rezervni čas Skupno št. ur 
dela kandidata

1. Materialne priprave, ponavljanje 14
2. Zaključno terensko usposabljanje** 12
3. Slovesnost ob zaključku usposabljanja 5

SKUPAJ UR 31

SKUPAJ UR, II. faza 266
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Legenda: PR – predavanje, SV – samostojne vaje, TV – terenske vaje/urjenje
* Vsebine pod vodstvom mentorja in obsegajo procese na delovnem mestu po vsebinskih strokovnih področij na podlagi 
načrta, ki ga izdela mentor (povezava Program osnovnega usposabljanja za delo v vojski za vojaške uslužbence (MORS, 
št. 603-118/2007-2, z dne 16. 8. 2007)).
** Zaključno terensko usposabljanje se izvede nepretrgano v času 24 ur, pri čemer so v skupno številu ur vštete tudi vsebine iz  
splošnih vojaških vsebin (SVP, OOPS, OPDB).

III. faza 

 (Zaključno usposabljanje, ki traja 2 tedna)

Modul A - za kandidate vojak STAS in PPRS ter kandidate na PSVR*

Št. kontaktnih ur
Št. Ime predmeta

PR SV TV Skupaj

Skupno št. 
ur dela 

kandidata
1. Individualne priprave 1 2 3 6 6
2. Namensko usposabljanje 29 2 24 55 55
3. Kondicijska vadba / / 7 7 7

SKUPAJ UR 1 / 10 68 68
Legenda:
PR – predavanje, SV – samostojne vaje, TV – terenske vaje/urjenje
* Usposabljanje za kandidate na PSVR se izvede v VC.

Št. Rezervni čas Skupno št. ur 
dela kandidata

1. Materialne priprave in rezervni čas 6
2. Razvojno svetovanje 1
3. Preverjanje gibalnih sposobnosti 2
4. Slovesnost ob zaključku usposabljanja 5

SKUPAJ UR 14

SKUPAJ UR, III. faza 82

Modul B – za kandidate VU (STAS in PPRS) v nazivih NVU in VVU

Št. kontaktnih ur
Št. Ime predmeta

PR SV TV Skupaj

Skupno št. 
ur dela 

kandidata
1. Individualne priprave 1 2 3 6 6
2. Usposabljanje in učenje z delom na delovnem 

mestu*
/ 55 / 55** 55**

3. Kondicijska vadba / / 7 7 7
SKUPAJ UR 1 57 10 68 68



7/12

Št. Rezervni čas Skupno št. Ur 
dela kandidata

1. Materialne priprave in rezervni čas 7
2. Preverjanje gibalnih sposobnosti 2
3. Slovesnost ob zaključku usposabljanja 5

SKUPAJ UR 14
Legenda:
* Usposabljanje se izvede po vsebinah II. in III. faze Programa osnovnega usposabljanja za delo v vojski za vojaške 
uslužbence (MORS, št. 603-118/2007-2, z dne 16. 8. 2007).
**  Kandidati VU sodelujejo pri usposabljanju na Upravni akademiji, skladno z ustreznim programom (26 ur).

SKUPAJ UR, III. faza 82

Modul C – za kandidate ŠČ

Št. Kontaktnih ur
Št. Ime predmeta

PR SV TV Skupaj

Skupno št. 
Ur dela 

kandidata
1. Individualne priprave 6 6 6
2. Usposabljanje za imenovanje v naziv javni 

uslužbenec
24 6 / 30 30

3. Kondicijska vadba 1 / 10 11 11
4. Postrojitvena pravila 1 / 7 8 8
5. Informacijski sistem MORS, SV 9 4 / 13 13

SKUPAJ UR 35 10 23 68 68

Št. Rezervni čas Skupno št. ur 
dela kandidata

1. Materialne priprave in rezervni čas 7
2. Preverjanje gibalnih sposobnosti 2
3. Slovesnost ob zaključku usposabljanja 5

SKUPAJ UR 14

SKUPAJ UR, III. faza 82

4. Kreditno ovrednotenje

Program ni kreditno ovrednoten skladno s predpisi, ki urejajo javno izobraževanje. 

5. Pogoji za vključitev v program

Pogoji so skladni z veljavnimi predpisi na obrambnem področju in določili podpisane pogodbe med 
Ministrstvom za obrambo in kandidatom. 



8/12

6. Načini ocenjevanja

Napredek usposobljenosti iz posameznih veščin oziroma doseženega znanja se spremlja sproti in ob 
koncu posamezne faze. Ocenjuje se z opisnima ocenama OPRAVIL ali NI OPRAVIL.

Znanje se spremlja:
- iz vseh predmetov po programu,
- iz individualnih vojaških veščin, navedenih v programu,
- s pisnimi in praktičnimi preizkusi znanja.

Pri preverjanju in ocenjevanju se uporabljajo različne metode, kot so ustno in pisno preverjanje znanja, 
praktično preverjanje veščinskih znanj ter praktično preverjanje znanja z zahtevano pravilnostjo 
izvedenih postopkov.

Veščinski postopki se ocenjujejo skladno z metodami in merili, kot jih določa Katalog individualnih 
vojaških veščin.

Kandidat lahko posamezno negativno oceno pri predmetu popravlja največ dvakrat. Kot končna ocena 
se upošteva ocena, ki jo kandidat doseže s popravljanjem. Presledek med popravljanjem ocene 
smiselno opredeli poveljnik učne enote. Kandidatu se lahko dodeli tudi drugi ocenjevalec.

Način preverjanja in ocenjevanja pri posameznih predmetih je opredeljen v učnih načrtih. 

Preverjanja in ocenjevanja se ustrezno evidentirajo in distribuirajo.

7. Pogoji za napredovanje po programu

Kandidati napredujejo v naslednjo fazo usposabljanja, ko opravijo obveznosti iz prejšnje faze. Te so, da 
se udeleži načrtovanih aktivnosti, skladno z Osnovnimi minimalnimi zahtevami in obremenitvami za 
kandidate na TVSU (MORS, št. 024-20/2020-39, z dne 14. 5. 2021), hkrati pa je lahko odsoten do 15 
odstotkov skupnega časa posamezne faze. Posamezna nedokončana faza se lahko opravlja ponovno, 
vendar največ enkrat.

Obveznosti in način spremljanja napredka usvojenih znanj in veščin kandidata v posamezni fazi se 
predpišejo z učnimi načrti.

Pogoji za opravljeno I. fazo so:
- 85-odstotna prisotnost na usposabljanju,
- opravljene IVV.

Pogoji za opravljeno II. fazo so:
- 85-odstotna prisotnost na usposabljanju,
- opravljena streljanja z osebno oborožitvijo,
- opravljeno zaključno terensko usposabljanje,
- opravljene IVV.

Pogoji za opravljeno III. fazo so:
- 85-odstotna prisotnost na usposabljanju,
- opravljeno preverjanje gibalnih sposobnostih,
- opravljeno usposabljanje na Upravni akademiji (VU STAS in VU PPRS).
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8. Pogoji za prehajanje med moduli programa

Po I. fazi usposabljanja lahko kandidati po programu prehajajo med moduloma A in B, skladno s 
pogodbenimi zahtevami, razen med modulom C, ki je selekcijski že ob vstopu kandidatov v program.

9. Načini izvedbe programa

Skladno s programom se izvede skupna I. faza pod pristojnostjo VC na različnih lokacijah PE SV. II. in 
III. faza se glede na status kandidatov izvedeta modularno v VC ali PE SV.

Po končani I. fazi programa se usposabljanje nadaljuje v II. fazi modularno, in sicer:

- kandidati modulov A in C nadaljujejo II. fazo v VC;
- kandidati modula B nadaljujejo II. fazo v PE SV, vendar še vedno pod pristojnostjo VC;
- skupne vsebine kandidati modula B praviloma opravijo v VC.

Usposabljanje po programu v III. fazi prav tako poteka modularno: 

- kandidati za vojaka STAS in vojaka PPRS v PE SV, vendar še vedno v okviru VC; 
- kandidati za vojaškega uslužbenca STAS in vojaškega uslužbenca PPRS v PE SV, vendar še vedno 

pod pristojnostjo VC;
- kandidati za častnike v Šoli za častnike, vendar še vedno pod pristojnostjo VC; 
- kandidati na PSVR v VC.

Delo in usposabljanje sta organizirana z dnevnim razporedom dela, ki je načrtovan za usposabljanje in 
delo v vojašnici, usposabljanje na poligonih in za terenska usposabljanja. Dnevni razpored dela je 
določen s hišnimi redi vojašnic in usmeritvami poveljnika VC oziroma PE SV, kjer se izvaja 
usposabljanje po programu v II. in III. fazi.

Da bi izboljšali kondicijsko pripravljenost in učinkovito pripravili kandidate na fizične in umske 
obremenitve, se vadba deli na jutranjo in kondicijsko. Jutranja vadba se načrtuje in poteka skladno s 
programom in hišnimi redi vojašnic. Kondicijska vadba pa poteka v obliki vojaškega pohoda na 
usposabljanje in z usposabljanja ali pred obrokom (malico ali večerjo).

Terensko usposabljanje in vaje z nočnimi aktivnostmi ter spremljanjem napredka so načeloma izvedeni 
z načrtovanjem do 12 šolskih ur usposabljanja. Ta lahko presežejo tudi 12 ur dnevne delovne 
obveznosti, kar je vidno iz načrta usposabljanja. 

To določilo programa se šteje kot odredba ministra za obrambo za delo čez dovoljeno dnevno delovno 
obveznost (tretja alineja petega odstavka 97. člena Zakona o obrambi - ZObr).

Udeleženci med usposabljanjem po programu bivajo v vojašnici. Odsotnost od usposabljanja in izhode 
odobrava poveljnik VC ali vodja organizacijske enote v PE SV, kjer poteka usposabljanje.

Druge aktivnosti se uporabijo za priprave na usposabljanje, seznanitev z varstvom pri delu, preverjanje 
gibalnih sposobnosti, zaključno terensko usposabljanje, nadomeščanje izpadlih vsebin in izvedbo 
zaključnih slovesnosti. Rezervni čas iz vsebin tega programa določi in poteka izvaja usposabljanje.

Program se praviloma načrtuje, organizira in izvede v enem nepretrganem sklopu, razen če ni drugače 
določeno iz pogodbenih obveznosti kandidatov (VU PPRS). 
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Posebne usmeritve za izvedbo programa 

Pri usposabljanju mora biti poudarek na praktičnem delu in usposabljanju za pridobivanje veščin, navad 
in znanj, ki jih potrebuje vojaška oseba za preživetje na bojišču in pri svojem nadaljnjem delu.

Za kandidate, ki so na usposabljanje po tem programu napoteni z oceno »delno sposoben za vojaško 
službo«, je pri izvedbi treba upoštevati njihove omejitve, kot to določata 9. in 11. člen Pravilnika o 
ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo (Uradni list RS, št. 80/97, 18/2002 in 70/2008). 

Zaradi prekinitve ali prenehanja usposabljanja po programu lahko kandidat ponovno opravlja nekončano 
fazo skladno s pogodbo.

Kandidati, ki končajo I. fazo programa, morajo pri ponovni uvedbi vseh sestavin vojaške dolžnosti izvesti 
usposabljanje iz II. in III. faze programa.
Pri usposabljanju se upoštevajo posebne usmeritve:
- usposabljanje mora biti zanimivo, kandidatom mora predstavljati izziv za pridobivanje novih znanj 

in veščin;
- skladno z Uredbo o PSVR se lahko kandidat na PSVR (vojak prostovoljec) v I. fazi usposabljanja – 

v prvih dveh tednih usposabljanja pisno odpove prostovoljnemu služenju brez finančnih posledic, 
sicer pa je zavezan k vračilu stroškov in prejemkov;

- kandidat, ki opravi I. fazo tega programa, ob svoji prisegi prejme listino o prisegi in zastavo 
Republike Slovenije v trajno last;

- med izvajanjem programa je treba kandidate na PSVR informirati o možnostih in pogojih 
vključevanja v PPRS in STAS ter evidentirati njihov interes za nadaljnje opravljanje vojaške službe;

- težišče usposabljanja je usmerjeno na urjenje praktičnih postopkov, poudarek je na vojaški identiteti, 
psihofizični pripravljenosti, individualnih vojaških veščinah in streljanju s kandidatovo osnovno 
oborožitvijo; 

- med opravljanjem usposabljanja se v okviru prostega časa (med vikendom v vojašnici) za kandidate 
organizirajo nevojaške vsebine izobraževanja in usposabljanja, ki so praktičnega značaja tudi v 
civilnem življenju in niso del ur tega programa, pri čemer je to v I. fazi izpit iz prve pomoči za vožnjo 
motornih vozil in v II. fazi teoretični del izpita iz cestnoprometnih predpisov po programu 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil kategorije B;

- za kandidata, pri katerem se ugotovi pomanjkljivo znanje, ki vpliva na usposobljenost, je treba 
načrtovati dopolnilna usposabljanja tudi zunaj časovnice rednega usposabljanja;

- pri praktičnih postopkih se poudarjajo pravilnost in popolnost izvajanja ter usklajenost delovanja, pri 
čemer se upoštevata načelo postopnosti in metoda demonstracije;

- kandidate je treba nenehno učiti pravilne uporabe materialnih sredstev in izvajanja varnostnih 
ukrepov ter varovanja in ohranjanja okolja;

- vsebine reševanja izolirane osebe izvedejo usposobljeni pripadniki iz PE SV, pristojnih za 
usposabljanje po programu;

- izvajalci usposabljanj pri izvedbi upoštevajo osnovne minimalne zahteve in obremenitve za 
kandidate na TVSU;

- mentorje za izvedbo predmeta »Usposabljanje in učenje z delom na delovnem mestu« v II. in III. 
fazi modula B določijo poveljniki/vodje organizacijske enote razporeditve. Poveljnik/vodja 
organizacijske enote razporeditve kandidata je dolžan poslati dokumentacijo o uspešnosti kandidata 
v VC;

- organizacijske enote razporeditve oz. PE SV, kjer se izvajajo usposabljanja po programu, so po 
uspešno končani III. fazi kandidatov dolžne poslati poročilo o opravljenem usposabljanju v VC, 
vendar ne pozneje kot en dan pred koncem usposabljanja;

- usposabljanje kandidatov na PSVR se v III. fazi izvede v VC.
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10. Usmeritve za evalvacijo

Evalvacija se izvede skladno z Navodilom o evalvaciji vojaškega izobraževanja in usposabljanja v SV. 

11. Pogoji za dokončanje programa

Kandidat konča vsako posamezno fazo s prisotnostjo na usposabljanju in opravljenimi predpisanimi 
vsebinami programa iz načrtov usposabljanja ter upoštevajoč določila 7. točke tega programa.

Pri prekinitvi zaradi odsotnosti z usposabljanja zaradi zdravstvenih ali osebnih razlogov lahko kandidat 
nadaljuje usposabljanje po programu v naslednji generaciji. Vključi se v začetek tiste faze, ki jo je 
prekinil, skladno z določili pogodbe. O ponovni vključitvi v program odloča poveljnik VC. Kandidatu se 
lahko priznajo njegova predhodno opravljena usposabljanja.

Prekinitev oziroma prenehanje usposabljanja in morebitno poznejše nadaljevanje je za kandidate na 
PSVR urejeno z določili Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka.

Prekinitev usposabljanja je za kandidate PPRS urejena z določili Uredbe o pogodbenem opravljanju 
vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pri čemer se upoštevajo pogoji za napredovanje po 
programu.

Izvajanje usposabljanja programa se kandidatu STAS lahko prekine:
- zaradi neizpolnjevanja pogojev iz sedme točke tega programa;
- ob podani pisni izjavi kandidata, da želi prekiniti usposabljanje ali pogodbo; 
- zaradi težje kršitve vojaške discipline; 
- zaradi poznejše ugotovljene zdravstvene nesposobnosti za vojaško službo;
- zaradi zakonsko predpisane neopravičene odsotnosti.

Poveljnik Centra za združeno usposabljanje (CZU) na podlagi predloga poveljnika VC izda sklep o 
prekinitvi programa na podlagi ZObr. Sklep mora vsebovati izrek, kratko obrazložitev in pravni pouk.

12. Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Vsak kandidat mora pred vključitvijo v naslednjo fazo opraviti obveznosti prejšnje faze, kot to določa ta 
program.

13. Dosežki oziroma pridobitve po končanem programu 

Kandidati pridobijo po končanih posameznih fazah:

I. faza:

Vsi:
- VED R11100 – vojak rezerve,
- pogoje za opravljanje II. faze,
- vpis usposobljenosti v vojaško evidenco. 

II. faza:

Modul A:
- pogoje za opravljanje III. faze,
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- VED R11101 – vojak strelec rezerve.

Modul B:
- pogoje za opravljanje III. faze,
- VED R11101 – vojak strelec rezerve.

Modul C:
- pogoje za opravljanje III. faze,
- VED R11101 – vojak strelec rezerve.

III. faza:

Modul A:
- VED A11100 – vojak,
- opravljen vojaški rok po zakonu o vojaški dolžnosti,
- izpolnitev pogojev za zaposlitev v SV (vojak STAS),
- izpolnitev pogojev za opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi (vojak PPRS). 

Modul B:
- VED A20050 – temeljni VED NVU STAS,
- VED A40050 – temeljni VED VVU STAS,
- VED A20051 – temeljni VED NVU PPRS,
- VED A40051 – temeljni VED VVU PPRS,
- opravljen vojaški rok po zakonu o vojaški dolžnosti,
- izpolnitev pogojev za zaposlitev v SV (VU STAS),
- izpolnitev pogojev za opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi (VU PPRS).

Modul C:
- VED A11100 – vojak,
- opravljen vojaški rok po zakonu o vojaški dolžnosti,
- izpolnitev pogojev za zaposlitev v SV,
- izpolnitev pogojev za opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi (PPRS),
- izpolnitev pogojev za nadaljevanje šolanja na ŠČ.

14. Prehodne in končne določbe

S tem programom se prekličejo: 
- Program temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (MO RS, št. 603-55/2015-17, z dne 27. 7. 

2015).
- Program temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja za vojaka (MO RS, št. 603-65/2014-16, z 

dne 17. 4. 2014).
- Program o spremembah in dopolnitvah programa temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja 

(TVSU) (MO RS, št. 603-65/2014-32, z dne 6. 1. 2015).
- Program o dopolnitvah programa temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja – zdravstvo (MO 

RS, št. 603-65/2014-29, z dne 2. 1. 2015). 

Temeljno vojaško strokovno usposabljanje, ki se je začelo pred začetkom veljave tega programa, se 
zaključi skladno s programom, ki je veljal na dan začetka usposabljanja.

Program začne veljati 14. 6. 2021 in velja do preklica.
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