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Energija in obramba

VIR: https://www.army-technology.com/features/feature-defining-green-defence-cross-border-approach/

Ergon - gr.  - delo, življenska vitalnost, dejavnost

„Energija spada med take naravne pojave, o katerih ima fizikalno 
izobražen človek zelo jasno predstavo in pojmovanje, ki pa se nekako 

izmikajo precizni definiciji.‘’ (Z. Rant, Termodinamika, 2001) 

Oborožene sile so ogromno „podjetje“, ki ima lahko z zmanjšanjem 
porabe energije in emisij velike koristi, ne le pri vplivih na okolje. Na ta 

način je mogoče veliko privarčevati in zmanjšati tveganja. Širši 
vpogled na to, kaj pomeni zelena obramba v sklopu mednarodnih 

iniciativ lahko da multiplikativne učinke (2013)

Vsak liter dizla, ki je bil porabljen na bojiščih v Afganistanu, je stal še 
dodatnih 12 litrov, da je dosegel destinacijo.



Vir: https://www.eda.europa.eu/docs/default-
source/news/military-green-leaflet.pdf (dostop 14.12.2020)

Energija in obramba - nad.
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Energija in obramba - nad.
Delovna skupina za energijo in okolje (EnE WG) v EDA (od 2014)

Poslanstvo - na osnovi zavedanja potreb za povečanje zmogljivosti strateško 
utemeljeno svetuje o dejavnikih v zvezi z energijo in okoljem, ki vplivajo na evropske 

oborožene sile in jim tako zagotavljajo oprijemljive koristi.



Energija in obramba - nad.
NATO - Deklaracija varšavskega vrha, 2016 – vse DČ

• Razvoj energije ima pomemben varnostni in politični vpliv na 
Zavezništvo in njene članice

• Strateški pomen stabilne in zanesljive oskrbe z energijo; različnost 
oskrbnih poti, virov in dobaviteljev, povezljivost energijskih mrež

• Področja energijske varnosti bodo vključena v urjenje, vaje in 
načrtovanje

• Izboljševali bomo energijsko učinkovitost sil z vzpostavljanjem 
skupnih standardov, zmanjševanjem odvisnosti od fosilnih goriv in z 
uporabo energijsko učinkovitih rešitev za vojsko.



Cilj R&R v MORS:
Prispevati k povečanju zmogljivosti obrambnega 

sistema (SV + URSZR)
Direktorat za logistiko

Današnje investiranje v raziskovalne programe, 
usmerjene v prihodnost, je ključno za razvoj zmogljivosti, 

ki bodo potrebne jutri.

Obrambne raziskave in razvoj so ključne za vzdrževanje 
tehnološke odličnosti, ki zagotavlja napredek vojske.

Povzeto po EDA:



R&T cilji v MO RS

Investicije v R&T morajo podpirati prihodnje zmogljivosti

„V prihodnosti je edino zanesljivo, da se lahko 
zgodi kaj nepričakovanega“

PODPORA 
ZMOGLJIVOSTIM

+ EKONOMSKI UČINEK

ZNANSTVENA IN TEHNOLOŠKA 
ODLOČNOST

Raziskovalne 
organizacije

Mala in 
srednja 
podjetja

larisa.pograjc@mors.si



Aktivnosti R&T 

• Nacionalne

• Mednarodno sodelovanje
• EU 

• EDA
• PESCO
• EDF

• Nato STO



Posebnosti SI R&T obrambnega okolja

• Ni namenskih inštitutov ali raziskovalnih organizacij
(veliko volj in idej)

• Ni velike obrambne industrije (v lasti države)

• Večinoma SMEs

• Odlične raziskave, slabša implementacija v razvoj in inovacije 

• Priložnosti za razvoj izdelkov za dvojno uporabo in posebnih 
tehnološko zahtevnih komponent

larisa.pograjc@mors.si



Prednostna področja R & T

larisa.pograjc@mors.si

o Razvoj avtomatiziranih in avtonomnih sistemov za različne vrste (kopensko,
pomorsko, zračno) in področja delovanja

o Podpora bojevanju v urbanem okolju ter

o Razvoj varčnih, učinkovitih in naprednih energijskih sistemov
(alternativni viri goriv in pogonov, energijsko upravljanje,
shranjevanje energije)

- Druga prednostna področja:
o Napredne komunikacije in informacijske znanosti (varne komunikacije, kibernetska varnost, velepodatki, zbiranje

in procesiranje podatkov)
o Miniaturizacija in senzorika
o Simulacije in modeliranje (s podporo odločanju)
o Napredne biološke in povezane znanosti (npr. biotehnologija, RKBO)
o Izboljšana učinkovitost delovanja in zdravje vojaka
o Sociološke, kulturološke, politične in organizacijske znanosti
o Učinkovita obramba nove generacije (pred usmerjenimi energijskimi viri, elektromagnetnim delovanjem, itd.)

V vsa, predvsem pa prednostna področja najvišje prioritete, bomo integrirali razvoj umetne
inteligence ter področje kibernetske varnosti.
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Organizacija za znanost in tehnologijo zveze 
NATO

• Klimatske spremembe - bodoča možnost za prebojne raziskave ter hkrati vzrok 
bodočih konfliktov

• Naraščajoče pomanjkanje in nadzor nad vodo in hrano, omejena biodiverziteta, 
minerali in tekma za energijo – izziv za globalno povezanost in ravnovesje moči

• Proizvodnja in hramba energije
• Novi materiali
• Metode proizvodnje
• Obnovljivi viri: sončna, vetrna, 

geotermalna, biogoriva
• Vodikove tehnologije
• Upravljanje na osnovi AI
• Baterije (grafen, „carbon nano-tubes, 

solid state, metal-air“, itd.)
• Usmerjena energijska orožja



Organizacija za znanost in tehnologijo zveze 
NATO





VIR: EK

EDF – priložnost za sodelovanje



1. Defence medical responce and
rescue

2. Information superiority
3. Cyber
4. Space
5. Digital transformation
6. Energy resilience and

environmental transition
7. Materials and components
8. Air power
9. Ground combat
10. Naval dominance
11. Key cross-domain enablers

Za MORS in SV so pomembnejša
področja pod zaporednimi številkami:
1,2,3,5,6,7 in 9.

EDF – priložnost za sodelovanje

• EK – DG DEFIS – generalni direktorat za 
področje obrambe in vesolja

• Programi EDF za obdobje 2021-2027

• Po vzoru H2020

• 8 milijard EUR ? 

• razmerje sredstev 
raziskovalni: razvojni del = 1/3: 2/3

• Do  8% za prebojne tehnologije, ca 10 % 
namensko za SME

• Regulativa pred sprejetjem

• Raziskovalni del – 100 %-no financiran

• Razvojni del (EDIDP) sofinanciranje je 
potrebno

Prioritete
Trenutno stanje



EK (EDF) – EDA

Cap-Tech

Predlogi projektov 

Za EDF WP Kategorija A in B

ROADMAP – dolgoročno 
načrtovanje zmogljivosti

Capability Development
Program - CDP



 Tveganja

• Preživeti „dolino smrti““

Dolina smrti– faza med razvojem in uspešno inovacijo – od  
R&T do R&D

• Dolgoročno stabilno financiranje

B. MELLOR

Posebnosti in celovitost R&T – izziv za sodelovanje



RA
ZI

SK
AV

E Uravnotežen razvoj
Bazične:aplikativne

Domače:mednarodno

Stabilno financiranje (brez velikih skokov)

Človeški viri (strokovnjaki) 

IN
D

U
ST

RI
JA

SMEs Vzpodbudniki inovacij

Sposobni hitrih prilagoditev

Obrambna industrijska strategija

Izboljšanj pristop „od spodaj navzgor“

Kako naprej

larisa.pograjc@mors.si



Vprašanja, pobude, predlogi


