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1. MISIJA EVROPSKE UNIJE ZA USPOSABLJANJE OBOROŽENIH SIL MALIJA

(EU TRAINING MISSION MALI) – EUTM MALI

 OZADJE

- nestabilne politične in varnostne razmere od upora oboroženih skupin na severu države JAN 2012

- št. notranje razseljenih preseže 200.000, ok. 150.000 beguncev v sosednjih državah

- humanitarno pomoč potrebuje > 4 mio ljudi, humanitarno krizo dodatno poglablja nestabilna 

politična in varnostna situacija  JAN 2013 povečanje števila napadov terorističnih skupin

- obstaja bojazen, da teroristične skupine nadaljujejo vojaško invazijo proti jugu malijske oblasti 

za pomoč zaprosile Francijo
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 OZADJE (nad.)

- odziv celotne mednarodne skupnosti na zaostreno varnostno situacijo v Maliju

 sklican VS OZN s pozivom državam članicam k sodelovanju pri reševanju krize

• poziv k čimprejšnji napotitvi afriško vodene mednarodne podporne misije v Maliju (AFISMA)

• izraz polne podpore Franciji, legitimnost posredovanja

 VS ZN aprila 2013 sprejme resolucijo št. 2100 – v Maliju vzpostavi večdimenzionalno, integrirano,

stabilizacijsko misijo MINUSMA (UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)

• cilj: podpora političnim procesom v državi in naloge, vezane na varnost;

• podpora tranziciji oblasti, stabilizaciji države, nadzor nad uveljavljanjem človekovih pravic,

ustvarjanje pogoje za vrnitev razseljenih oseb

 Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) sprejme odločitev o

napotitvi sil v okviru misije AFISMA (sile naj bi štele 3.300 pripadnikov – Nigerija,

Senegal, Burkina Faso, Togo, Čad in Niger)
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 OZADJE (nad.)

- na zaostreno situacijo se konec leta 2012 odzove EU

 namera: pomoč pri usposabljanju oboroženih sil Malija za vzpostavitev vojaških

zmogljivosti za bojno delovanje (usposobiti malijske oborožene sile za vzpostavitev

teritorialne celovitosti Malija)

- odziv EU

 izredno zasedanje Sveta za zunanje zadeve EU – Bruselj, 17. januarja 2013

 članice ostro obsodijo teroristična dejanja, podprejo odzive regije in mednarodne

skupnosti na dogajanje v Maliju

 uradno vzpostavljena misija EU za usposabljanje oboroženih sil Malija (EUTM)
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 NAMEN/CILJ MISIJE

- prispevek k implementaciji mirovnega procesa iz Alžira in vzpostavitev varnega okolja v Maliju po 
izbruhu državljanske vojne leta 2012

- 3 ključna področja delovanja

- EUTM poslanstvo opravlja že 5. mandat zapovrstjo (2020 – 2024)

usposabljanje oboroženih sil na ravni 
taktičnih bojnih skupin

svetovanje na področju 
vodenja in poveljevanjazagotovitev logistične idr. podpore
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 ORGANIZIRANOST

- STRATEŠKA RAVEN – Bruselj (Military Planning and Conduct Capability – MPCC)

- OPERATIVNO-TAKTIČNA RAVEN

• poveljstvo – Mission Force Headquarters (MFHQ)

• vadbeni center z namensko skupina za izobraževanje in usposabljanje 
(Education and Training Task Force – ETTF)

• namenska skupina za svetovanje in usposabljanje (Advisory Task Force – ATF)

• enote za zaščito sil (Force Protection Units – FP)

• zdravstvene enote (Medical Units – MED) 
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 PRISPEVEK DRŽAV

- sodeluje 29 držav 

• 22 članic EU, 

• 3 države izven EU 

• 2 pogodbenici
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 OBMOČJE DELOVANJA/OPERACIJ (EUTM Mali Mission Area)

- celotni teritorij Malija in ostale države G5 Sahel (Burkina Faso, Niger, 
Čad in Mavretanijo)

- območje interesa (Area of Interest – AI) – poleg OO celotno 
območje Slonokoščene obale, Gvineje Conakry, Nigerije, Kameruna, 
Senegala, Libije, Benina in Alžirije

- pomembnejše lokacije: BAMAKO – MFHQ in ATF, KOULIKORO –
center za usposabljanje, Role 2

- EUTM deluje večinoma na območju centralnega in južnega dela 
države (regiji GAO in TIMBUKTU)
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 VARNOSTNE RAZMERE/DEJAVNIKI NESTABILNOSTI

- izrazito poslabšanje varnostne situacije po letu 2015 (ekstremisti) in 2018 

(medetnični spori)

- državni (vojaški) udar leta 2020 

- ekstremistični uporniki povezani z Al-Kaido (JNIM) in ISIS (ISGS)

- med etnične napetosti (nomadska živinoreja vs. poljedelstvo)

- kriminalne združbe (odvisnost od ilegalne trgovine; tihotapljenje orožja, 

ljudi, narkotikov)

- klimatske spremembe 

- medetnični in islamski ekstremizem
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2. SLOVENSKA VOJSKA V OPERACIJI EU V MALIJU
- RS je večkrat izrazila zanimanje za aktivno sodelovanje pri prizadevanjih EU za reševanje 

krize v Maliju  slovenska vlada je 6. februarja 2013 sklenila, da v misijo EUTM Mali napoti 
do štiri pripadnike SV z možnostjo rotacij 

- prvi pripadnik SV je v Mali napoten 19. marca 2013

 NORMATIVNA PODLAGA

- Sklep Vlade RS o sodelovanju RS v misiji EUTM Mali 
(VRS, št. 87100-19/2015/8, z dne 27. 11. 2015)

- Odredba MO o oblikovanju slovenskih kontingentov 
v misiji EUTM Mali (št. 871-4/2015-65, z dne 24. 12. 2015)
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 DELOVANJE SVNKON V 5. MANDATU (maj 2020 – maj 2024) 

– svetovanje, usposabljanje in vojaško izobraževanje malijskih 

oboroženih sil (FAM) 

 največ pozornosti namenjajo osnovam pehotne taktike, prvi pomoči

na bojišču, odkrivanju improviziranih eksplozivnih naprav, logistiki,

inženirstvu in lahki oklepni tehniki

– podpora združenim silam za boj proti terorizmu v regiji 

– podpora uvajanja reform in obnovitve zmogljivosti malijskih OS za 

ohranjanje teritorialne integritete Malija, zaščita prebivalstva 
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 PRIPRAVE SVNKON 17. EUTM MALI 

– osnovne naloge:

• svetovanje, izobraževanje in usposabljanje dodeljenih pripadnikov in 
enot malijske vojske

• podpora razvoju, izgradnji in usposobljenosti dodeljenih enot malijske 
vojske

• prepoznavanje groženj

• zaščita enot in bojna podpora SVNKON

• logistična podpora pripadnikom SVNKON
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 VARNOSTNA TVEGANJA ZA PRIPADNIKE SV

– nalet na improvizirane eksplozivne 
naprave

– samomorilski napadi

– »Green on Blue«

– spopad med oboroženimi milicami 
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3. 16. KONTINGENT SLOVENSKE VOJSKE (SV) V OPERACIJI EU V MALIJU

maj. Leon Perčič

poveljnik SVNKON 16 EUTM MALI



16

REPUBLIKA MALI
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KULTURA, LJUDJE, RELIGIJA

 uradni jezik je francoščina

 4/5 prebivalstva govori jezik bambara

 religija je islam (suniti)

 glavna dejavnost sta kmetijstvo in ribištvo

Vir: www.britannica.com
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HRANA

Tigateguena Pouletyassa
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VREME

SEZONE V REPUBLIKI MALI

 SUŠNA OD NOVEMBRA DO JUNIJA

– temperatura in vlaga: 40-45°c, 20%

– vetrovi: harmattan in alize

– padavine: 0,5 – 2mm

 DEŽEVNA OD JUNIJA DO OKTOBRA

– temperatura in vlaga: 25 – 30°c, do 100%

– vetrovi: monsuni, iz jz

– padavine: obilne, v kratkih nalivih, največ v avgustu 550 – 1400mm



20

COVID-19

REPUBLIKA MALI
 9018 obolelih, 6526 ozdravelih, 364 umrlih.

 Pomanjkanje testov, življenje poteka normalno, šole so odprte, tudi restavracije in tržnice, ki so bistvene za
preživetje revnejšega sloja. Varnostne sile delujejo na običajen način.

EUTM MALI
 Trenutno stanje 5 v izolaciji, 9 v karanteni.

 Po decembrskem izbruhu se je stanje umirilo, od sredine januarja do začetka marca ni bilo okuženih
pripadnikov.

 V veljavi so vsi standardni zaščitni ukrepi ter redna testiranja z AG in PCR testi.

MINUSMA
 676 potrjenih primerov, 529 v karanteni.

SPLOŠNO STANJE TAKO V DRŽAVI KOT V VSEH OPERACIJAH JE STABILNO IN POD KONTROLO. 
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 „NON-EXECUTIVE“ OPERACIJA

 NAMEN JE USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE MALIJSKIH OBOROŽENIH SIL – FAMA.

 Sestavljena je iz:
• MFHQ (Mission Force Headquarters v Bamako).

• ATF (Advisory Training Force v Bamako).

• ETTF (Education and Training Task Force v Koulikoro).

• IQARUS ROLE-2E

• STARLITE AVIATION

 TRENUTNO 807/1077 
pripadnikov

EUTM MALI 
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SVNKON 16 EUTM MALI

 Poslanstvo SVNKON je usposabljanje in izobraževanje Malijskih oboroženih sil v območju
delovanja.

 Sestava:
– 8 pripadnikov (1x Č v BKO, 7x PČ v KOU).

 Vrsta delovanja:
– Centralizirano usposabljanje v KTC.

– Decentralizirano usposabljanje po celotni državi.

 Inštruktorji so bili do sedaj udeleženi                                                                                               
na 7 različnih tečajih v Bamako, Gao, 
Sevare, Segou, Banankoro.
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