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Letos mineva trideset let, odkar 
smo Slovenci dobili svojo državo. 
Vendar pot do nje ni bila preprosta, 
saj smo si jo morali izboriti v vojnem 
spopadu z nekdanjo jugoslovansko 
vojsko. Brez izjemnih domoljubja 
in poguma pripadnikov teritorialne 
obrambe, milice in drugih struktur, 
ki so bili za svojo državo priprav-
ljeni dati največ, veliko izmed njih 
celo svoje življenje, ter velike naro-
dne enotnosti zagotovo ne bi mogli 
uresničiti dolgoletnega hrepenenja 
slovenskega naroda po življenju v 
neodvisni in samostojni državi. Na 
dosežke smo lahko upravičeno po-
nosni, saj smo v treh desetletjih 
postali prepoznavni in enakopravni 
v mednarodni skupnosti. Smo člani 
Nata, Evropske unije in vseh drugih 
najpomembnejših varnostnih, go-
spodarskih in mednarodnih politič-
nih organizacij na svetu.
Pomemben mejnik v zgodovini naše 
države na pragu v četrto desetletje 
bo zagotovo tudi začetek predse-
dovanja Slovenije Svetu Evropske 
unije. Ta izziv, s katerim smo se us-
pešno spoprijemali že med prvim 
predsedovanjem leta 2008, bo tudi 
tokrat velik vsebinski, organizacijski 
in logistični zalogaj. Tudi obramb-
ni resor in Slovenska vojska bosta 
dejavno vključena v organizacijo, 
izvedbo in podporo več dejavnosti 
in dogodkov, ki bodo spremljali slo-
vensko predsedovanje Svetu Evrop-
ske unije.

Marko Pišlar
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BESEDILO Jerneja Grmadnik 
FOTO Bruno Toič V

aja Adrion je vaja voj-
nih mornaric Jadran-
sko-jonske pobude, 
v kateri sodelujejo 
Albanija, Črna gora, 

Grčija, Hrvaška, Italija in Slovenija. 
Vsako leto je ena izmed držav orga-
nizatorka in gostiteljica vaje. Tokrat 
je bila to Slovenija, ki je med 30. ma-
jem in 5. junijem gostila ladje in sile 
petih vojnih mornaric. Letošnja vaja 
je bila namenjena urjenju poveljni-
kov in poveljstev v načrtovanju ali 
izvajanju pomorskih večnacional-
nih operacij, krepitvi povezljivosti z 
vzajemnim poznavanjem opremlje-
nosti, urjenju v mednarodnem oko-
lju ter uporabi skupnih postopkov 
v različnih realističnih razmerah. 
Na vaji je sodelovalo okoli 300 pri-
padnikov, izmed teh 100 pripadni-
kov 430. mornariškega diviziona iz 
Ankarana. Vadbene aktivnosti so 
podpirali še pripadniki 15. polka 
vojaškega letalstva, Specializirane 
enote vojaške policije in tudi Orke-
ster Slovenske vojske.

NA VAJI PRIPADNIKI POMORSKIH SIL 
IZ ŠESTIH DRŽAV
Vaja Adrion 21 je bila petnajsta zapo-
redna vaja Jadransko-jonske pobude, v 
kateri so poleg 430. mornariškega divi-
ziona sodelovali pripadniki iz Albanije, 
Črne gore, Grčije, Hrvaške in Italije. 
Prva vaja je bila leta 2006 v Anconi v 
Italiji, Slovenija pa je vajo nazadnje go-
stila leta 2012. Vaje se vsako leto ne-
koliko spreminjajo, saj so aktivnosti us-
merjene v aktualne grožnje na morju, 
za 430. mornariški divizion pa so izziv 
pri organizaciji letošnje vaje predstav-
ljale tudi trenutne epidemične razme-
re. »Vaja naj bi potekala dva tedna, 
vendar smo aktivnosti strnili v enega. 
To je ob upoštevanju vseh epidemio-
loških omejitev od nas zahtevalo več 
priprav,« je izpostavil poveljnik 430. 
mornariškega diviziona kapitan bojne NA VAJI ADRION URILI

POSTOPKE NA MORJU
Posadke ladij so urile postopke 
plutja v formacijah.
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ladje Bogomir Tomažič. Letošnja vaja 
je bila razdeljena na dva dela: na ra-
čunalniško podprto vajo, ki je bila or-
ganizirana že marca, in vajo na morju, 
ki je potekala med 30. majem in 4. ju-
nijem v koprskem pristanišču, sloven-
skem akvatoriju in mednarodnih vodah. 
Prvi del je potekal med pomorskimi 
operativnimi centri držav udeleženk, 
pri čemer so za vzpostavitev razpo- 
znavne pomorske slike uporabljali plat-
formo za nadzor pomorskega prometa 
Smart Fenix. Med drugim delom vaje so 
najprej v pristanišču potekale integra-
cijske priprave, sledila sta dneva vaj na 
morju. Te so bile izvedene v teritorial-
nih vodah Republike Slovenije in med-
narodnih vodah. 

IZZIV SO PREDSTAVLJALE  
EPIDEMIČNE RAZMERE 
Vodja vaje kapitan fregate Andrej Pe-
čar je pojasnil, da so v pristanišču po-
tekale izvedbene priprave na vaje na 
morju. Ob tem se je zbral večnacio-
nalni štab pomorske odzivne skupine 
Adrion, ki je pregledal scenarije in 
pripravil izvedbene ukaze za posame-
zni del vaje. Glede svoje vloge je kapi-
tan fregate povedal: »Bil sem poveljnik 
taktične skupine in poveljeval sem pe-
tim ladjam, posamezni del vaje pa je 
vodil eden izmed poveljnikov ladij pod 
nadzorom poveljstva taktične skupine 
ladij.« Poudaril je, da je varnost pri na-
črtovanju in izvedbi vaj zelo pomemb-
na, saj razmere na morju niso nikoli 
enake. Pri izvedbi naloge je namreč 
treba upoštevati razmere na morju, 
ladijski promet, vreme in druge oko-
liščine, ki lahko vplivajo na odločanje 
in potek aktivnosti. Ob tem je še do-
dal, da so zaradi epidemičnih razmer 
vajo tokrat prilagodili tako, da so vsi 

postopki potekali brez stika s pripadniki drugih pomorskih sil. Dodaten 
izziv je med pripravami predstavljalo usklajevanje s posadko italijanske 
ladje, ki je bila zaradi nacionalnih omejitev v mehurčku na ladji, zato 
je komunikacija z njo potekala po avdio-video konferencah. Oborožene 
sile so na vaji sodelovale s svojimi ladjami, razen Črne gore, ki je sode-
lovala le s pripadniki v štabu. 

SLOVENIJA NA VAJI S HITRO PATRULJNO LADJO ANKARAN
Slovenija je na vaji sodelovala s hitro patruljno ladjo Ankaran. Njen 
poveljnik poročnik fregate Albert Pelaj je pojasnil, da so na morju urili 
različne postopke, in sicer vzpostavitev razpoznavne pomorske slike v 
Severnem Jadranu, pomorsko prisilo, prestrezanje in pregled sumljivih 
plovil, taktično manevriranje, iskanje in reševanje na morju ter odzi-
vanje na asimetrične grožnje na konvoj ladij. Pri tem so pomorske sile 
podpirale tudi zračne zmogljivosti, in sicer vojaški helikopter Bell-412 
151. helikopterske eskadrilje 15. polka vojaškega letalstva. Z njim so 
izvedli medicinsko evakuacijo poškodovanca z ladje, bojno podporo iz 
zraka pa je helikopter dajal tudi pri prestrezanju sumljivega plovila. 
Helikopter italijanskih oboroženih sil, ki je del italijanske bojne ladje 
Foscari, pa je sodeloval pri postopkih iskanja in reševanja na morju. 
»Posadka ladje Ankaran je v vadbenem poligonu odvrgla tri lutke, ki so 
predstavljale ljudi v morju. Druge ladje so ob sodelovanju helikopterja 
izvedle iskanje in reševanje na morju. Na podlagi znanih podatkov je bil 
opredeljen način iskanja v linijski formaciji ladij in v sektorskem iskanju 
s helikopterjem,« je pojasnil vodja vaje Pečar in poudaril, da morajo biti 
scenariji čim bolj realistični. Poročnik fregate Albert Pelaj je pojasnil, da 

posadko hitre patruljne ladje Ankaran 
poleg njega kot poveljnika sestavljajo 
še poveljnika artilerijsko-navigacijske-
ga in mornariško-tehničnega oddelka, 
častnika v straži in vezist, del artile-
rijskega oddelka sta tudi krmar in po-
močnik krmarja. »Prilagajati pa se je 
treba razmeram. Tako smo pri tej vaji 
v posadko vključili še dva vezista, ki 
sta delovala v več izmenah,« je dodal. 
Vezisti so pomembni, saj morajo znati 
dobro tolmačiti signale in povelja, na 
podlagi katerih se poveljnik odloča, 
kako ukrepati v neki situaciji. Pomem-
ben del posadke je tudi strojni odde-
lek, saj strojniki in električarji skrbijo 
za pogon ter napajanje vseh siste-
mov na ladji. »Komunikacija poteka 
v angleščini. Namesto odprte govor-
ne komunikacije se uporabljajo struk-
turirana poročila v obliki signalov, ki 
so opredeljeni v zavezniški publikaciji 
ATP-01. To so Zavezniška multinacio-
nalna taktična navodila in postopki za 
pomorsko delovanje,« je pojasnil po-
veljnik 25-metrske hitre patruljne ladje  

Slovenske vojske in ob koncu aktivnosti na morju pohvalil posadko lad-
je, ki je na vaji ob ugodnih vremenskih razmerah delovala odlično. 

POVEZLJIVOST IN SKUPNO ODVRAČANJE GROŽENJ NA MORJU
Eden izmed ciljev vaje Adrion je bila tudi krepitev interoperabilnosti. Ob tem 
so najpomembnejši izvajanje standardov, povezljivost opreme in poznava-
nje postopkov. Kapitan fregate Andrej Pečar je poudaril, da se udeleženci 
vaje med seboj že dobro poznajo, vendar se po petnajstih letih izvedbe 
vaj Adrion menjavajo generacije. »Tisti, ki smo bili na prvih vajah vad-
benci, smo zdaj vodje,« je pojasnil. Po njegovi oceni je bila letošnja vaja, 
ki je drugič potekala v Sloveniji, glede na trenutne razmere in predvsem 
omejitve odlično organizirana ter izvedena. Poveljnik 430. mornariškega 
diviziona kapitan bojne ladje Tomažič je ob koncu vaje poudaril, da ima 
morje za Slovenijo poseben pomen, Slovenci pa imamo kot pomorski na-
rod bogato pomorsko zgodovino in tradicijo. Opozoril je, da so spremembe 
v varnostnem okolju v preteklih letih povzročile nove grožnje in tveganja, 
ki imajo destabilizacijske učinke za varnost mednarodne skupnosti. »Grož-
njam na morjih in oceanih se ni mogoče več upirati samostojno oziroma 
brez sodelovanja z drugimi. Nujna je učinkovita mednarodna povezljivost, 
ki v sinergiji zagotavlja ustrezno globalno varnost na morju. Zaradi Jadran-
sko-jonske pobude, vzpostavitve mornariške odzivne skupine Adrion ter 
vsakoletnih vaj na morju bo v jadransko-jonski regiji zagotovljena visoka 
stopnja pomorske varnosti,« je poudaril poveljnik 430. mornariškega divizi-
ona Slovenske vojske in se zahvalil uslužbencem Luke Koper, Uprave RS za 
pomorstvo in Policijske uprave Koper, ki so neposredno podpirali izvedbo 
aktivnosti. Vaja Adrion bo prihodnje leto potekala na Hrvaškem.

Bojno podporo iz zraka je 
zagotavljal helikopter Bell-412.

Slovenija je na vaji sodelovala  
s hitro patruljno ladjo Ankaran.

FOTO Tadej Krese
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NA VRHU 
ZAVEZNIŠTVA 
O NATU 2030

krepitev političnih posvetovanj, obram-
be in odvračanja, odpornosti, tehnolo-
ške odličnosti, zmožnosti obrambe med-
narodne ureditve na temelju skupnih 
pravil ter zmožnosti usposabljanja in 
podpore partnerjem, razvoj naslednje-
ga strateškega koncepta in naslavljanje 
vpliva podnebnih sprememb na varnost. 
Vrh voditeljev držav članic zavezništva v 
Bruslju je potrdil, da bo zavezništvo po 
umiku svojih enot v okviru misije Odloč-
na podpora še naprej ostalo zavezano 
Afganistanu, med drugim z usposablja-
njem afganistanskih varnostnih sil in s 
finančno podporo pri vzdrževanju po-
membne infrastrukture.

ZA PRIHODNOST ZAVEZNIŠTVA 
POMEMBNA TUDI ŠIRITEV
Predsednik Vlade Republike Slovenije Ja-
nez Janša je ob prihodu na Natov vrh 
spomnil, da Slovenija letos praznuje 30. 
obletnico samostojne države, kar po nje-
govem mnenju ne bi bilo mogoče brez 
Natove zmage v hladni vojni. »Slovenija 
se je Natu priključila, ker smo čutili, da 
delimo skupne temeljne vrednote,« je 

povedal in dodal, da so te jedro Severnoatlantskega zavezništva, česar 
se je treba zavedati v pogovorih o njegovi prihodnosti. Za prihodnost za-
vezništva je po njegovih besedah pomembna tudi širitev. »Če se Nato ne 
bo širil, se bo nekdo drug, kar pa ne more prispevati k svetovnemu miru 
in stabilnosti. Širitev pomeni tudi povabilo drugim partnerjem, svobodnim 
in demokratičnim državam, ki imajo skupne temeljne vrednote in si želijo 
tesnejšega sodelovanja z zavezništvom,« je prepričan. V nadaljevanju je 
predsednik Vlade Republike Slovenije poudaril, da moramo za dosego te-
meljnih ciljev podpreti vsa skupna prizadevanja za zagotovitev tehnoloških 
prednosti držav članic zavezništva, še posebej v okviru vojaške tehnologije. 
Razložil je, da se je svet v zadnjih treh desetletjih spremenil, da so se spre-
menile tudi grožnje in da je Kitajska glavni izziv za Nato. »Če hočemo, da se 
v prihodnjih desetletjih svet ne bo spoprijemal z novo usodno oborožitveno 
tekmo ali vročim konfliktom, se mora Nato tega zavedati in ostati močan. 
Le tako bo upoštevan partner v pogovorih in bo lahko dosegel dogovore, 
ki bodo ohranjali svetovni mir,« je prepričan Janša. Slovenija v preteklosti v 
finančnem vidiku ni izstopala po prispevku v skupno blagajno, vendar se je 
po Janševih besedah trend med mandatom te vlade spremenil. Spomnil je 
na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski, na pod-
lagi katerih bo Slovenija bistveno povečala svoje obrambne zmogljivosti in 
bo zato sposobna resnejše sodelovati s partnerji v okviru zavezništva. »Za-
vedamo se, da zavezništvo deluje v obe smeri. Če od drugih pričakujemo, 
da bodo povečevali obrambne proračune in bodo tako lahko zagotavljali 
tudi našo varnost, potem moramo tudi mi opraviti svojo domačo nalogo,« 
je prepričan. Janša pričakuje, da bo Slovenija leta 2030 tista članica Nata, 
ki bo lahko s ponosom rekla: »Veseli smo, da skrbite za našo varnost, ven-
dar lahko tudi mi enako dobro poskrbimo za našo skupno varnost.«

BESEDILO STA in KPV
FOTO Nato

redsednik Vlade Re-
publike Slovenije Ja-
nez Janša se je 14. ju-
nija v Bruslju udeležil 
vrha voditeljev Nato-

vih članic, ki je bil vsebinsko osre-
dotočen na proces Nato 2030, v pri-
hodnost usmerjeno agendo, ki se 
ukvarja predvsem s prilagajanjem 
zavezništva novim izzivom. Med te 
spadajo zlasti odnosi z Rusijo, te-
rorizem, kibernetski napadi in pre-
bojne tehnologije, vzpon Kitajske 
ter varnostne posledice podnebnih 
sprememb. Predsednika slovenske 
vlade je v Bruslju spremljal tudi mi-
nister za obrambo mag. Matej Tonin. 

Voditelji 30 članic zavezništva so odprli 
novo poglavje v čezatlantskih odnosih 
v času vedno bolj kompleksnega var-
nostnega okolja. V skupnem sporočilu 
po koncu vrha so v 79 točkah potrdi-
li enotnost, solidarnost in povezanost 
ter zavezanost petemu členu Severno- 
atlantske pogodbe o skupni obrambi, po 
katerem je napad na eno članico zavez-
ništva napad na vse. Vrh zavezništva je 
zaznamovala tudi Kitajska. Voditelji so 
prvič zaostrili držo do te azijske velesile. 
Nato skrbijo politike prisile, ki jih upo-
rablja Peking in so v nasprotju s temelj-
nimi vrednotami zavezništva. Ostra so 
tudi sporočila Rusiji, saj so odnosi s to 
državo na najnižji točki od konca hladne 
vojne. Dokler Rusija ne bo izpolnjevala 
mednarodnega prava in svojih medna-
rodnih obveznosti ter odgovornosti, se 
odnosi ne morejo normalizirati, so še za-
pisali voditelji Natovih članic. Ob tem so 

P
Zasedanje Severnoatlantskega sveta  
na ravni predsednikov vlad ali držav

V slovenski delegaciji pod vodstvom premierja 
Janše je bil tudi obrambni minister Tonin.

potrdili dvotirni pristop do države, torej krepitev obrambne in odvračalne 
drže na eni strani ter dialog na drugi.

NAČRTI ZA PRILAGAJANJE ZAVEZNIŠTVA IZZIVOM DO LETA 2030
Med osrednjimi temami Natovega vrha v Bruslju so bili tudi ambiciozni na-
črti za prilagajanje zavezništva izzivom do leta 2030. Med najpomembnej-
šimi izzivi so voditelji izpostavili vse oblike terorizma, spodkopavanje med-
narodne ureditve na temelju skupnih pravil in demokracije, kibernetske, 
hibridne ter druge asimetrične grožnje, tudi kampanje širjenja dezinfor-
macij, vedno bolj izpopolnjene tehnologije, podnebne spremembe in de-
javnosti v vesolju. Uresničevanje načrtov za spoprijemanje s temi izzivi po 
navedbah skupnega sporočila zahteva ustrezna sredstva. Voditelji članic 
zavezništva so se zavezali h krepitvi skupnega financiranja z letom 2023, 
ob upoštevanju analize potreb. Napovedali so, da se bodo o potrebah po 
dodatnem financiranju do leta 2030 dogovorili na srečanju prihodnje leto, 
skupaj z dogovorom o dopolnitvi strateškega koncepta. Krepitev skupnega 
financiranja naj ne bi vplivala na sedanje Natove obrambne cilje, ki naj bi 
ostali enaki. Zaveznice naj bi le del načrtovanega financiranja preusmerile 
v skupno blagajno, na primer za skupne vaje, izboljšanje pripravljenosti 
in usposabljanje partnerjev. Voditelji držav Natovih članic so tudi potrdili 
zavezanost cilju, da do leta 2024 namenijo dva odstotka bruto domačega 
proizvoda za obrambo. Tega leta naj bi ta cilj doseglo oziroma preseglo 
deset zaveznic. Slovenija je z 1,28 odstotka pri doseganju cilja dveh od-
stotkov bruto domačega proizvoda za obrambo še vedno med zadnjimi, 
slabši delež imajo le še Belgija, Španija in Luksemburg. Do leta 2024 pa 
naj bi se glede na načrte in napovedi njen položaj nekoliko izboljšal. Načrt 
za reformo Nata do leta 2030 sicer vključuje osem poudarkov, in sicer 
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USTANOVLJENA NOVA UPRAVA RS 
ZA VOJAŠKO DEDIŠČINO

ova Uprava Republike Slovenije za vojaško dedišči-
no je kot del Ministrstva za obrambo začela delovati 
1. junija. Ustanovljena je bila, da bi se povezali vsi, 
ki so podobne naloge do zdaj opravljali na treh mini-
strstvih. Novo upravo vodi vršilec dolžnosti general-

nega direktorja Rok Janez Šteblaj, ki je na novinarski konferenci 
predstavil organizacijsko strukturo, področja dela in pristojnosti 
nove organizacijske enote v sestavi obrambnega ministrstva.

Lani je bila sprejeta odločitev, da se združijo pristojnosti treh različnih mini-
strstev, ki delujejo na področju vojaške dediščine. Ministrstvo za obrambo je 
bilo odgovorno za veteranske organizacije, za spomenike v upravljanju mi-
nistrstva in za Vojaški muzej Slovenske vojske. Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti je imelo pristojnosti na področjih vojnih 
veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojaških grobov ter je 
sodelovalo z invalidskimi organizacijami. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo pa je skrbelo za prikrita vojna grobišča ter pokop žrtev. Z zdru-
žitvijo so želeli doseči kakovostnejše delo in boljše rezultate na področju vo-
jaške dediščine. »Ne gre za nove pristojnosti ali naloge, temveč le za njihovo 
premestitev na skupno točko,« je povedal vršilec dolžnosti generalnega di-
rektorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino Rok Janez Šteblaj. 
Sedež nove uprave je na Dimičevi ulici 16 v Ljubljani, njene pristojnosti pa se 
delijo na štiri področja. Prvo se nanaša na opravljanje upravnih, strokovnih 
in administrativno-tehničnih nalog na področjih vojnih veteranov, vojnih in-
validov, žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč. V okviru tega se na upravi 
pripravljajo vse zakonske podlage za podporo upravičencem. Drugo področje 
je strokovna, administrativna in finančna podpora Komisiji Vlade Republike 
Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Tretje področje je namenje-
no sodelovanju z nevladnimi organizacijami v javnem interesu. »S sofinancira-
njem želimo podpirati dejavnosti nevladnih organizacij na tem področju in tako 
povečati obseg njihovega delovanja,« je pojasnil Šteblaj. Četrto področje de-
lovanja uprave pa je opravljanje nalog muzejske dejavnosti s področja vojaške  
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zgodovine in spremljanje ter dokumenti-
ranje razvoja Slovenske vojske. V sistemi-
zaciji je za delovanje uprave predvidenih 
29 delovnih mest, večina jih je prenese-
nih iz predhodnih organov z ministrstev. 
Novi viri financiranja niso predvideni, tem-
več so trenutni proračunski viri preneseni 
v izvajanje Uprave Republike Slovenije za 
vojaško dediščino. »Gre na finančno nev-
tralno operacijo,« je razložil Šteblaj. Glavni 
cilji uprave so zbiranje, ohranjanje, varo-
vanje in posredovanje snovne ter nesnov-
ne vojaške dediščine. Ob začetku delova-
nja nove uprave se bodo osredotočili na 
nadaljevanje projektov. Še pred ustanovi-
tvijo so bili za leto 2021 na posameznih 
področjih sprejeti načrti, ki se ne bodo 
spremenili in se bodo nemoteno izvajali. 
Uprava Republike Slovenije za vojaško 
dediščino združuje tri sektorje. Prvi je 
Sektor za vojne veterane, vojne invalide 
in žrtve vojnega nasilja. Ta je največji po 
obsegu, vsebini dela in z vidika finančnih 
transferjev. Šteblaj je povedal, da vsak 
mesec izdajo več kot 60.000 različnih od-
ločb. Strokovno pomagajo upravnim eno-
tam in nadzirajo njihovo delo, saj te od-
ločajo o zadevah na prvi stopnji, medtem 
ko ministrstvo na drugi. Sektor pa sode-
luje tudi pri morebitnih upravnih sporih. 
Omenjeni sektor skrbi še za podeljeva-
nje statusa nevladnim organizacijam, ki 
delujejo v javnem interesu, in za njihovo 
sofinanciranje. Drugi sektor se ukvarja z 
vojnimi grobovi in grobišči. Njegove glav-
ne naloge so vodenje registra grobišč in 
upravljanje ter vzdrževanje grobišč. »Gre 
za veliko lokacij, ki jih je treba primerno 
urejati, kar zahteva nekatere naložbe,« 
je pojasnil Šteblaj. Tretji sektor pokriva 
delo Vojaškega muzeja Slovenske vojske. 
V muzeju s sedežem v mariborski Ka-
detnici zbirajo, ohranjajo in preučujejo 
pomembne muzejske predmete ter do-
kumentirajo zgodovinske vojaške dogod-
ke. Tam so na ogled ena stalna ter 15 
posebnih razstavnih zbirk. Vojaški muzej 
Slovenske vojske sodeluje tudi z drugimi 
ustanovami in z njimi pripravlja razstave. 
Kot najpomembnejšo dejavnost muzeja 
je Šteblaj izpostavil spremljanje in doku-
mentiranje razvoja Slovenske vojske.

Nova uprava bo odgovorna  
tudi za vojne veterane.

V VOJSKI ZAZNAMOVALI DAN DRŽAVNOSTI

PREDSTAVILI PREDLOG RESOLUCIJE  
RAZVOJA IN OPREMLJANJA VOJSKE

sredo, 23. junija, so v Vojašnici Ivana Cankarja na 
Vrhniki s slovesnim postrojem pripadnikov Sloven-
ske vojske praznovali dan državnosti. Gostitelj do-
godka, namestnik poveljnika sil Slovenske vojske 
in poveljnik vojašnice brigadir Franc Koračin, je v 

nagovoru poudaril, da je v zgodovini vsakega naroda spomin na 
začetek nastajanja svoje države najbolj izvoren ter tudi najpo-
membnejši, saj je neposredno povezan z narodno pripadnostjo. 

a Ministrstvu za obrambo sta v ponedeljek, 21. juni-
ja, potekala javna predstavitev in posvet o predlo-
gu Resolucije o splošnem dolgoročnem programu 
razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 
2035. Predlog resolucije je predstavil državni se-

kretar Uroš Lampret. V razpravi sta sodelovala še načelnik Gene-
ralštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš in gene-
ralni direktor Direktorata za obrambno politiko mag. Uroš Zorko.

Resolucija je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim se opre-
deljuje in načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja orga-
nizacije in posodobitve sil ter zmogljivosti Slovenske vojske za uresniče-
vanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem področju v sodobnem 
varnostnem sistemu. Predlog temelji na dveh stebrih, to sta posodobitev 
in obseg ter struktura Slovenske vojske. Predvidenih je več faz razvoja Slo-
venske vojske in sedem pomembnejših sistemskih ukrepov: vzpostavitev 
sposobnejših vojaških zmogljivosti, prilagoditev obsega, strukture in orga-
niziranosti Slovenske vojske z oblikovanjem popolnjenega jedra predno-
stnih sil, vzpostavitev prostorske organiziranosti za zmožnost naraščanja 
števila pripadnikov sil Slovenske vojske z uporabo novih oblik pogodbene 
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25. junija 1991 sta bili sprejeti Deklara-
cija o neodvisnosti Republike Slovenije 
in Temeljna ustavna listina o samostoj-
nosti in neodvisnosti Republike Sloveni-
je. To sta bila mejnika, ki sta za vselej 
spremenila potek dogodkov. Le dan po 
svečani razglasitvi samostojnosti in ne-
odvisnosti Republike Slovenije na Trgu 
republike v Ljubljani se je Slovenija zna-
šla v vojni. »Velika zasluga za uspeh in 
zmago nad Jugoslovansko ljudsko ar-
mado gre drznim in junaškim posame-
znikom, enotam, poveljujočemu kadru 
teritorialne obrambe in milice, ki so se 
združeno, složno ter usklajeno upirali 
agresorju,« je izpostavil brigadir Kora-
čin in dodal, da brez podpore civilnega 
prebivalstva ter poenotenega sloven-
skega političnega vrha pri tem ne bi bili 
uspešni. V spomin in čast praznovanju 
30. obletnice osamosvojitvene vojne so 
v vrhniški vojašnici odprli priložnostno 
razstavo z naslovom Vojna 91', ki jo je 
v sodelovanju z Vojaškim muzejem Slo-
venske vojske pripravil pripadnik Povelj-
stva sil Slovenske vojske in veteran voj-
ne za Slovenijo major Franko Kukanja. 

rezerve, krepitev profesionalizma, voja-
ške etike, voditeljstva in organizacijske 
kulture, izboljšanje delovnopravnega 
statusa pripadnikov zaradi posebnosti 
vojaškega poklica, izpopolnitev sistema 
vojaškega izobraževanja, usposabljanja 
in urjenja ter priprava in uveljavljanje 
sodobnih strategij, doktrin, taktik ter 
postopkov. Državni sekretar na Mini-
strstvu za obrambo Lampret je predlog 
ocenil kot realističen in ambiciozen. 

V
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SLOVENSKO VOJSKO 
ČEZ ENOTNO TOČKO

S

Izhodišči za pripravo novega koncepta 
sta bili dinamičnost programa usposa-
bljanja in enovitost statusa, vstopnih 
pogojev, pogodbe ter programa prosto-
voljnega služenja vojaškega roka za vse, 
ki želijo vstopiti v Slovensko vojsko ne 
glede na poznejši status, torej vključitev 
v stalno ali pogodbeno rezervno sesta-
vo. Glavna novost temeljnega vojaške-
ga strokovnega usposabljanja bo višja  

vstopna starostna meja, ki se s 27 let zvišuje na 30 let. Lažji bo prehod 
med statusi, saj se bodo lahko prostovoljci že med usposabljanjem odločili, 
da postanejo tudi pripadniki stalne sestave. Program prenovljenega uspo-
sabljanja bo krajši, strnjen in optimiziran, saj bo z dosedanjih 14 tednov 
skrajšan na 13 tednov. Novost je tudi izenačitev vstopnih pogojev in sta-
tusa udeležencev po programu. Prav tako novi program prinaša možnost 
udeležbe na dodatnih fakultativnih vsebinah za vse udeležence. Te bodo 
obsegale gasilske vsebine in teoretično znanje za pridobitev vozniškega 
izpita za motorna vozila B-kategorije. Prenovljeni program še predvideva 
slovesno prisego domovini že po koncu prve faze usposabljanja. 

lovenska vojska julija uvaja nov koncept enotnega 
usposabljanja za vstop v Slovensko vojsko na podlagi 
prostovoljnega služenja vojaškega roka. Prva napoti-
tev na usposabljanje po novem konceptu bo 5. julija, 
ko se bodo v vojašnicah v Vipavi in Murski Soboti ter 

na Bohinjski Beli začeli usposabljati novi kandidati za delo v Sloven-
ski vojski. V petek, 11. junija, so v Vojašnici Janka Premrla Vojka v 
Vipavi javnost seznanili z novim konceptom usposabljanja. Predsta-
vitev si je ogledal tudi obrambni minister mag. Matej Tonin, ki je bil 
v nadaljevanju slavnostni govornik na svečani prisegi ob koncu vo-
jaškega usposabljanja kandidatov letošnje februarske generacije. 

NOV KONCEPT ENOTNEGA USPOSABLJANJA ZA VSTOP V SLOVENSKO VOJSKO
V Slovenski vojski so pripravili nov koncept enotnega usposabljanja za 
vstop v Slovensko vojsko na podlagi temeljnega vojaškega strokovnega 
usposabljanja, ki so ga javnosti predstavili s praktičnim prikazom priprav 
vojaških inštruktorjev Veščinskega centra Slovenske vojske na usposablja-
nje po prenovljenem konceptu. Ta je na več delovnih točkah obsegal prikaz 
vojaške kondicijske bojne vadbe, usposabljanja na trenažerju protiokle-
pnega orožja RGW-90, meta ročne bombe, postavljanja vojaškega biva-
ka na terenu, razstavljanja in sestavljanja avtomatske puške FN F2000S 
ter pištole Beretta M92FS in vadbenega streljanja na notranjem strelišču.  

Izvajanje vojaške  
kondicijske bojne vadbe

Usposabljanje na trenažerju orožja RGW-90
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NOVOSTI 
PROGRAMA 
TVSU

višja vstopna 
starostna meja

krajši in strnjen 
program

prisega po 
koncu prve faze 
usposabljanja

možnost udeležbe  
na dodatnih  
vsebinah

ZAGOTOVLJENIH 300 MEST ZA KANDIDATE 
PROGRAMA TEMELJNEGA VOJAŠKEGA 
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
Program temeljnega vojaškega stro-
kovnega usposabljanja bo po novem 
edina vstopna točka za Slovensko 
vojsko. Usposabljanje bo potekalo ne-
prekinjeno, načrtovane so do štiri na-
potitve na leto. Program, dolg 13 te-
dnov, bo razdeljen v tri faze. Prva bo 
trajala pet, druga šest tednov in zad-
nja dva tedna. Po uspešno končanem 
usposabljanju bodo vojaki prostovoljci 
odslužili vojaški rok, kandidati za delo 
v stalni sestavi pa bodo v Vipavi nada-
ljevali specialistično usposabljanje za 
naziv vojaka pehote ali drugod za delo 
v rodovskih enotah Slovenske vojske. 
Kandidati bodo v vseh treh fazah na 
različnih zahtevnostnih stopnjah dopol-
njevali in izboljševali vojaške veščine, 
kot so postrojitvena pravila, ravnanje 
z osebno oborožitvijo, kondicijska vad-
ba, prva pomoč, osnove preživetja in 
taktično delovanje na bojišču. Po us-
pešno končani prvi fazi bodo kandidati 
dobili naziv vojak rezerve, po drugi pa 
vojak strelec rezerve. Z nadaljevanjem 
usposabljanja in uspešno končano tre-
tjo fazo bodo imeli opravljen vojaški 
rok ter neposredno možnost za zaposli-
tev v stalni sestavi Slovenske vojske ali 
opravljanje vojaške službe v pogodbeni 
rezervni sestavi. Posamezno nedokon-
čano fazo bodo lahko pozneje ponovno 
opravljali, vendar največ enkrat. Prav 
tako bodo lahko zaradi opravičljivih ra-
zlogov za prekinitev prostovoljnega slu-
ženja v prvih dveh tednih posamezniki 
ponovno napoteni na služenje, vendar 
največ enkrat. Program usposabljanja 
se bo izvajal v treh vojašnicah, in sicer 
v Vipavi in Murski Soboti ter na Bohinj-
ski Beli. Prednostno se bodo popolnje-
vale zmogljivosti v Vipavi, ob večjem 
zanimanju pa se bo program izvajal 
še v obeh drugih vojašnicah. Skupno 
je trenutno zagotovljenih 300 mest za 
kandidate programa temeljnega voja-
škega strokovnega usposabljanja.

DOMOVINI SLOVESNO PRISEGLO 58 KANDIDATOV LETOŠNJE 
FEBRUARSKE GENERACIJE 
V Veščinskem centru v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi je po predsta-
vitvi novega koncepta usposabljanja potekala slovesna prisega kandidatov 
za vojake in vojaške uslužbence letošnje februarske generacije. 58 kandida-
tov, izmed teh 11 kandidatk, je tako uspešno končalo program 14-tedenske-
ga temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, v katerem so od 22. 
februarja ob veliki pomoči inštruktorjev Veščinskega centra usvojili temeljne 
veščine za opravljanje vojaške službe in postali odgovorni pripadniki Sloven-
ske vojske. Poveljnik Veščinskega centra podpolkovnik Iztok Stavanja je v 
pozdravnem nagovoru izrazil zadovoljstvo, da epidemiološka slika v drža-
vi ponovno omogoča, da slovesnost ob prisegi po dolgem času poteka na 
tradicionalen način, in sicer ob navzočnosti staršev, prijateljev in znancev. 
Omenil je, da je prisega tista, ki v življenju vojaka pomeni nekakšen vojaški 
krst. Brez nje v nekaterih vojskah nisi bil spoštovan pripadnik družbe, pone-
kod pa je bila prisega manj pomembna. Ne glede na to pa je povsod veljala 
za častno obljubo, da bo posameznik naredil vse, da zaščiti svoj oziroma 
predvsem interes svoje domovine. Podpolkovnik Stavanja je izpostavil, da je 
letošnja februarska generacija usposabljanje po programu temeljnega voja-
škega strokovnega usposabljanja opravila med najhujšim valom epidemije. 
Zaradi ohranitve zdravja so morali usposabljanje na kratko prekinjati in ga 
prilagajati.  Dodal je, da so se vsi kandidati zavedali odgovornosti, predvsem 
pa razumeli državljansko dolžnost do domovine, zato so vzdržali. Prav tako 
so dokazali, da jih nobena kriza ne more vreči iz tira, da ostajajo usmerjeni 

k cilju in enoti ter da, kot veleva slogan 
Veščinskega centra, zmorejo, ker hočejo. 
Vsem vojakinjam in vojakom je ob koncu 
usposabljanja čestital in jim zaželel veliko 
uspehov na njihovi nadaljnji poklicni poti. 

NAJSODOBNEJŠA OPREMA  
NI NIČ BREZ USPOSOBLJENIH  
IN PRIZADEVNIH VOJAKOV
Minister za obrambo RS Matej Tonin je v 
slavnostnem nagovoru vojakinje in vojake 
nagovoril z besedami: »Vi ste prihodnost 
Slovenske vojske. Razmere, v katerih ste 
se usposabljali, so vas izklesale.« Minis-
ter je prepričan, da je bilo to eno izmed 
najtežjih usposabljanj, tudi zaradi razmer 
ob covidu-19, in da jih bo to še dodatno 
utrdilo v prepričanju, da služijo domovini. 
Ob tem je dodal, da je njihova odločitev 
v času, ko vse temelji na individualizmu, 
spoštovanja vredna. Spomnil je na bliža-
jočo se 30-letnico naše domovine in na 
to, da je Slovenska vojska njen konstitu-
tivni element. »Brez obrambnih sil, brez 

takratne Teritorialne obrambe, danes Slo-
venske vojske, Republika Slovenija ne bi 
bila samostojna. Če poleti junija 1991 ne 
bi imeli svojih obrambnih sil, najverjetne-
je ne bi zmogli uresničiti na decembrskem 
plebiscitu jasno izražene želje Slovenk in 
Slovencev po življenju v svoji in samostoj-
ni državi. Zato je jasno, da je vojska tudi 
danes porok miru in stabilnosti. Z vašima 
dobrima pripravljenostjo in usposoblje-
nostjo bo Slovenija mirnejša in varnejša. 
Mir in varnost pa sta temeljna pogoja, 
da delujejo podsistemi v tej državi, od 
šolstva, zdravstva do gospodarstva,« je 
dopolnil minister. V nadaljevanju je pov-
zel razvoj Slovenske vojske v treh desetle-
tjih. V prvem desetletju so se po njegovih 
besedah postavljali njeni temelji. Drugo 
desetletje je bilo posvečeno predvsem 
profesionalizaciji in vključevanju v zavez-
ništvo. V tretjem desetletju pa je nastopi-
lo obdobje krize, ki se je na žalost končalo 
s stagnacijo. Na prehodu v četrto desetle-
tje Slovenske vojske je minister prepričan, 
da bo to obdobje ponovno desetletje rasti 
in razvoja vojske. Izpostavil pa je, da so 
za razvoj pomembni finančni in kadrovski 
viri. Na podlagi stabilnih in srednjeročnih 
finančnih virov, ki so bili zagotovljeni lani, 
se je Slovenska vojska začela posodab-
ljati, saj novi oprema in tehnika že priha-
jata v Slovenijo. Najsodobnejša vojaška 
oprema ne pomeni nič brez usposoblje-
nih in prizadevnih vojakov, zato si bo še 
naprej prizadeval za izboljšanje položaja 
pripadnikov Slovenske vojske. Ob tem je 
omenil popravljeni Zakon o obrambi, ki 
ureja položaj pripadnikov po dopolnjenem 
45. letu. V postopkih in drugi obravnavi 
v Državnem zboru RS je tudi že Zakon o 
službi v Slovenski vojski, ki še izboljšuje 
položaj. Ta zakon med drugim predvideva 
štiriodstotni dvig plače zaradi prepovedi 
stavke oziroma kot nadomestilo za stavko 
in druge izboljšave. Minister je izpostavil 
novi koncept vstopa v Slovensko vojsko 
čez enotno vstopno točko za vse oblike 
služenja domovini. Prepričan je, da lahko 
Slovenska vojska tako mladim omogoči 
izjemne življenjske priložnosti za oseb-
nostno rast in razvoj, zato pričakuje, da 
bodo mladi z veseljem preizkusili prosto-
voljno služenje vojaškega roka in se pri- 
družili Slovenski vojski. Ob koncu je čestital  
kandidatom in se staršem ter sorodnikom 
zahvalil za potrpežljivost in izjemno pod-
poro na njihovi poti.

Priprave na razstavljanje 
in sestavljanje avtomatske 

puške ter pištole

AKTUALNO
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V NATOVEM CENTRU DELAJO 
PRIPADNIKI SEDMIH VOJSK
BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Bruno Toič

atov center odličnosti 
za gorsko bojevanje v 
Poljčah so leta 2015 
ustanovile Slovenija, 
Hrvaška, Nemčija in 

Italija. V njem kot partnerska drža-
va sodeluje tudi Avstrija, naknadno 
pa sta se kot državi podpornici cen-
tru pridružili še Poljska in Romunija. 
Danes v njem deluje 31 oseb, izmed 
teh 25 pripadnikov Slovenske vojske 
in šest pripadnikov tujih oborože-
nih sil. Vsako leto za veleposlanike 
sodelujočih držav v centru pripra-
vijo poseben dogodek, na katerem 
predstavijo svoje dosežke in načrte. 
Letos je srečanje potekalo 16. ju-
nija v Završnici, kjer so udeleženci 
dvotedenskega tečaja gorskega bo-
jevanja za poveljnike manjših enot 
prikazali različne gorniške veščine, 
helikopterska posadka in helikop-
terska reševalna skupina Slovenske 
vojske pa sta izvedli reševanje po-
nesrečenca z vitlom. Ekipa Revije 
Slovenska vojska je ob obisku pre-
verila, kakšni so mednarodno delov-
no okolje in izkušnje pripadnikov tu-
jih oboroženih sil, ki svojo dolžnost 
opravljajo v Sloveniji.

Natov center odličnosti za gorsko boje-
vanje deluje kot osrednja ustanova za-
vezništva za usposabljanje in izobraže-
vanje v gorskem bojevanju ter pripravlja  

Natove standarde za poenotenje 
gorskega bojevanja. Ni del Natove po-
veljniške strukture niti del obrambnih sil 
države, temveč samostojna mednaro-
dna vojaška organizacija. V nacionalnem 
in mednarodnem okolju je neposredno 
vpet v sodelovanje z Natovimi povelj-
stvi, organizacijami, ustanovami, drža-
vami članicami oziroma podpornicami in 
drugimi udeleženci, ki mu zagotavljajo 
opravljanje svojega poslanstva. Direk-
tor Natovega centra odličnosti za gor-
sko bojevanje polkovnik Borut Flajšman 
je predstavil organiziranost centra. Pri 
delovanju ga usmerja upravni odbor, v 
katerem so predstavniki Italije, Nemčije, 
Poljske, Romunije in Hrvaške. Avstrija je 
država partnerica in nima pravice glaso-
vanja. Upravni odbor sprejema vse naj-
pomembnejše odločitve, od potrjevanja 
poslovnega načrta do dajanja glavnih 
usmeritev dela. Direktor skrbi za izvaja-
nje odločitev upravnega odbora, njego-
vo ožjo skupino pa sestavljajo enotovni 
podčastnik, svetovalka za mednarodne 

Udeleženci tečaja so v Završnici 
prikazali reševanje ponesrečenca 

z uporabo nosil UT2000.

N

»Svoje delo različno 
opravljamo, saj se tudi 
naše znanje razlikuje,  

in prav v tem  
vidim priložnost  
za skupno rast.«

polkovnik  
RUGGERO CUCCHINI, 

Italija

Dogodka v Završnici so se 
poleg predstavnikov centra 

udeležili veleposlaniki  
in obrambni atašeji držav,  

ki sodelujejo v centru. 
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odnose, svetovalec za varnostne zade-
ve, svetovalec za odnose z javnostmi, 
pravnik, finančnica ter strokovnjakinja 
za protokol in kadre. Namestnik direk-
torja je hkrati tudi vodja štaba. Ta po-
ložaj zaseda italijanski predstavnik pol-
kovnik Ruggero Cucchini. Center obsega 
štiri glavne oddelke. Oddelek za doktri-
no in standarde vodi pripadnik nemških 
oboroženih sil podpolkovnik Reinhold 
Ramesberger, oddelek za izobraževa-
nje in usposabljanje pripadnik hrvaških 
oboroženih sil podpolkovnik Željko Pa-
pazović, oddelek za razvoj konceptov in 
eksperimentiranje podpolkovnik Fedja 
Vraničar, oddelek za učenje iz izkušenj 
pa major Igor Brinar. V podpornem od-
delku omogočajo delovanje centra in iz-
vajajo logistično dejavnost. Sloveniji kot 
državi gostiteljici in ustanoviteljici pripa-
da mesto direktorja in 16 plačljivih de-
lovnih mest, pripadniki Slovenske vojske 
popolnjujejo tudi podporni oddelek.  

Šestim sodelujočim državam pripada po 
eno delovno mesto. V centru je zapo-
slenih 31 pripadnikov oboroženih sil in 
podpornega osebja. »Vsaka sodelujoča 
država mora po poslovnem načrtu pri-
spevati vnaprej določen letni znesek ozi-
roma članarino po pripadnikih, ki znaša 
od 17.000 do 20.000 evrov,« je o sku-
pnem financiranju povedal direktor pol-
kovnik Flajšman. 

PRIPRAVLJAJO ŽE DRUGI  
NATOV STANDARD
Med glavne dosežke je direktor uvrstil 
razglas Natovega standarda o gorskem 
bojevanju, ki ga je ratificiralo dvajset Na-
tovih članic in je prvi tak standard s tega 
področja, ter pripravo koncepta gorske-
ga bojevanja, ki ga je treba še potrditi 
po predvidenih postopkih zavezništva, s 
končno potrditvijo ustreznega Natove-
ga telesa. »Pri pripravi tega dokumenta 
smo želeli zapisane hipoteze preveriti, 

zato smo spomladi letos izvedli eksperi-
ment, neke vrste računalniško simulaci-
jo, s katero smo preigravali in primerjali 
različne scenarije. Končne rezultate smo 
upoštevali pri pripravi zadnje različice 
koncepta. Tak pristop smo predstavi-
li tudi v Natovi šoli v Oberammergauu, 
kjer ga dajejo kot zgled dobre pra-
kse. Nanj smo zelo ponosni,« je pove-
dal direktor in pojasnil njegov pomen: 
»Koncept prinaša zavezništvu možnost 
uporabe gorskih enot v mednarodnih 
operacijah. Do zdaj so bile gorske enote 
uporabljene kot klasične pehotne eno-
te, s konceptom pa bi se gorske enote 
uporabljale kot gorske enote in bi pri-
spevale k vzpostavitvi zmogljivosti na 
brigadni ravni.« V centru že pripravljajo 
nov Natov standard in z njim povezana 
navodila o gorskem bojevanju. V priho-
dnosti si želijo, da bi se centru pridruži-
le še druge države, v katerih je gorsko 
bojevanje zelo razvito, kot so Francija in 

Združene države Amerike, s katerimi že 
zdaj dobro sodelujejo. Direktor centra 
polkovnik Flajšman je še poudaril, da se 
želijo aktivneje vključiti tudi v Natov izo- 
braževalni sistem in svoja predavanja 
ter izobraževanja omogočiti v okviru Na-
tove šole v Oberammergauu.

MEDNARODNO OKOLJE  
OMOGOČA ZANIMIVE IZZIVE
V Natovem centru odličnosti za gorsko 
bojevanje delujejo poleg slovenskih še 
pripadniki šestih oboroženih sil. Povpra-
šali smo jih, kakšne so njihove naloge, 
kako je delati v mednarodnem okolju in 
kakšno je življenje v Sloveniji. Polkovnik 
Ruggero Cucchini iz Italije je namestnik 
direktorja in načelnik štaba Natovega 
centra odličnosti za gorsko bojevanje 
že dobro leto in pol. Je pripadnik elitne 
gorske enote italijanskih oboroženih sil. 
Njegova naloga v centru je koordinacija 
zaposlenih z namenom doseganja ciljev. 
Različne Natove države članice imajo ve-
liko raznovrstnega znanja o gorskem bo-
jevanju, manjka pa poenotenje na med-
narodni ravni. »Poskušamo preoblikovati 
in prenesti znanje z nacionalne na Nato-
vo raven, kar zahteva veliko usklajevanja 
in je zahtevno. Končni rezultat morajo 
biti dokumenti, ki so univerzalno priznani 
in potrjeni,« je razložil. Gorsko bojevanje 
je osrednja nit njegove poklicne poti, saj 
so bile vse enote, ki jim je poveljeval, 
od voda do regimenta, gorske enote ozi-
roma tako imenovani alpini. »Sem tudi 
visokošolski predavatelj z doktoratom in 
vesel sem, da lahko v Natovem centru 

»Za naša izobraževanja  
je veliko zanimanja,  

zato pogosto povečamo 
število prostih mest.«

major  
MARCIN LEŚ,  

Poljska

V centru skupaj 
delajo pripadniki  
iz sedmih vojsk.

Delo v mednarodnem 
okolju prinaša  
izzive in priložnost  
za skupno rast.

»Cilj tečajev je, da lahko 
pripadniki različnih 

oboroženih sil v gorah 
delujejo skupaj.«

podpolkovnik  
ŽELJKO PAPAZOVIĆ, 

Hrvaška
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pri svojem delu združujem izobraževalno 
in praktično področje. Pri delu v med-
narodnem okolju se veliko naučiš. Svo-
je delo različno opravljamo, saj se tudi 
naše znanje razlikuje, in prav v tem vi-
dim priložnost za skupno rast,« je pou-
daril. Povedal je, da rad živi v Sloveniji. 
Po rodu je Furlan in se zato počuti blizu 
Slovencem, Slovenija pa ga navdušuje s 
svojimi naravnimi lepotami.
Podpolkovnik Reinhold Ramesberger, 
pripadnik nemške vojske, je vodja od-
delka za doktrino in standardizacijo, je 
tudi alpinist, gorski vodnik in inštruktor, 
ki v Sloveniji dela že skoraj štiri leta. Nje-
govo delo je kombinacija znanstvenega 
dela in izkušenj. Preučuje nacionalne in 
Natove dokumente, da bi jih povezal v 
Natove standarde gorskega bojevanja, 
ki bodo pripomogli k povezljivosti na tem 
področju. Trenutno se v njegovem od-
delku ukvarjajo s pripravo taktične pu-
blikacije gorskega bojevanja za Nato na 
ravni bojne skupine in za namenske sile, 
ki bo po razglasu predstavljala prvi Natov 
standard taktike bojevanja v gorah. Med 
največje dosežke pri dosedanjem delu 

V njegovem oddelku je skoraj leto dni 
zaposlen tudi podpolkovnik Friderich Öl-
böck, Avstrijec, ki prihaja s Tirolskega 
in je v Poljče prišel na svojo željo, saj 
ga zanima vojaško gorništvo. Pred tem 
je bil vojaški ataše v Berlinu, sicer pa 
je od začetka svoje vojaške poti deloval 
v gorskih enotah. Pojasnil je, da je cilj 
pri pripravi standardov predvsem poe-
notenje znanja različnih držav. Delo z 
drugimi pripadniki mu prinaša veliko za-
dovoljstva. Slovenija mu je zelo všeč, le 
slovenski jezik se mu zdi težak. V pros-
tem času se ukvarja z različnimi športni-
mi aktivnostmi, ki jih v državi ne manjka. 

ZA TEČAJE GORSKEGA BOJEVANJA 
VELIKO ZANIMANJA
Podpolkovnik Željko Papazović s Hrva-
škega je vodja oddelka za izobraževa-
nje in usposabljanje, v katerem poleg 
njega delajo še pripadnik poljskih obo-
roženih sil major Marcin Leś in pripa-
dnik romunskih oboroženih sil stotnik 
Dorel-Victor Baciu ter štirje pripadniki 
Slovenske vojske. V okviru oddelka or-
ganizirajo različne tečaje in izobraževa-
nja. Prav ob našem obisku se je v centru 
končeval štirinajstdnevni tečaj gorskega 
bojevanja za poveljnike manjših enot, ki 
se ga je udeležilo 19 pripadnikov iz os-
mih držav. »V prvem tednu je bilo po-
udarjeno preučevanje in učenje Nato-
vih predpisov, drugi del tečaja pa je ob 
praktičnih vsebinah potekal v visokogor-
ju Karavank. Tečajniki so delali po kon-
ceptu eksperimenta, ki smo ga že pre-
verili z računalniško simulacijo na ravni 
brigade, le da so njihove naloge pote-
kale na ravni voda in čete,« je pojasnil 
podpolkovnik Papazović. Cilj tečaja je, 
da pripadniki iz različnih držav pri gor-
skih operacijah delujejo skupaj. Oktobra 
pripravljajo še tečaj za štabne častnike, 
pozimi pa tudi tečaj, pri katerem bodo 
sodelovali s partnerskim Natovim cen-
trom odličnosti za operacije v mrzlem 
in arktičnem okolju z Norveškega. Ta bo 
obsegal gibanje in delovanje v visoko-
gorju v ekstremnih zimskih razmerah. 
Poudaril je, da njihov oddelek sodelu-
je tudi na vajah gorskega bojevanja v 
drugih državah. Lani so bili inštruktor-
ji na vaji v Bolgariji in so bili pohvalje-
ni. En tečaj bodo izvajali septembra na 
Poljskem, sicer pa se udeležujejo vaj 
gorskega bojevanja v Črni gori, Avstriji  

in Italiji, oktobra letos bodo gostovali 
tudi na vaji v Nemčiji. Podpolkovnik Pa-
pazović je poudaril, da je v Sloveniji že 
eno leto in da so ljudje prijazni, delo v 
mednarodnem okolju pa prinaša zanimi-
ve izkušnje. Romunski stotnik Dorel-Vic-
tor Baciu je štabni častnik v oddelku za 
izobraževanje in usposabljanje ter vodja 
skupine za izvedbo nerezidenčnih uspo-
sabljanj, ki skrbi za pripravo in izvedbo 
tečajev z različnimi veščinami gorskega 
bojevanja, ne le v Sloveniji, temveč tudi 
v drugih Natovih državah članicah in par-
tnericah. Predstavil je dejavnosti tečaja 
v centru, na katerem je deloval kot pre-
davatelj in inštruktor. Povedal je, da so 
v drugem tednu udeleženci dobili nalo-
go, ki so jo morali opraviti v visokogorju. 
Načrtovati in organizirati so morali akcijo 
gorskega bojevanja, na koncu je sledi-
la še predstavitev rezultatov. V Sloveniji 
je že skoraj tri leta in država mu je zelo 
všeč, ob tem pa poudarja, da delo z raz-
ličnimi pripadniki oboroženih sil ne pred-
stavlja nobenih ovir, če vsak ve, katere 
so njegove naloge. Poljaku majorju Mar-
cinu Leśu se v Sloveniji že izteka triletni 
mandat, vendar bo prosil za podaljšanje, 
saj sta delo in življenje v Sloveniji zanj 
zanimiva. Je pripadnik gorske pehotne 
enote Strzelcy podhalańscy, ki ohranja 
tradicijo gorskega bojevanja iz prve sve-
tovne vojne. Prepoznavna je po vojaški 
uniformi, ki jo krasita dolg plašč in po-
seben klobuk. Njegove naloge v centru 
so priprava tečajev, organizacija kontak-
tov in usklajevanje povpraševanj, je tudi 
inštruktor za taktične postopke za štab-
ne častnike. Povedal je, da je za njiho-
va izobraževanja veliko zanimanja, zato 
pogosto povečajo število prostih mest. 
Mednarodno okolje mu prinaša zanimive 
izzive, vendar mu je v veliko veselje de-
lati z različnimi pripadniki oboroženih sil. 
Na prikazni vaji v Završnici na Gorenj-
skem so za visoke goste udeleženci tečaja 
gorskega bojevanja za poveljnike manjših 
enot prikazali osnove vojaškega gorni-
štva, kot so plezanje po ferati, spuščanje 
ob vrvi, uporaba različnih vrvnih tehnik in 
reševanje ponesrečenega z uporabo gor-
skih nosil UT2000. Helikopterska posad-
ka 151. helikopterske eskadrilje 15. polka 
vojaškega letalstva in helikopterska re-
ševalna skupina Slovenske vojske pa sta 
izvedli medicinsko evakuacijo in prikaz 
stenskega reševanja z vitlom. 

uvršča pripravo in uspešno ratifikacijo 
Natovega standarda ATrainP-6 »Moun-
tain Warfare Education And Training«, 
ki je prvi standard zavezništva v okvi-
ru gorskega bojevanja. »Združujemo 
znanost in praktično uporabo. Največ-
ji izziv pri našem delu so različne ravni 
znanja in različni izobraževalni sistemi 
znotraj Nata. Sem tudi učitelj taktike in 
logistike ter gorski vodnik, imam veliko 
pedagoške prakse. Med pisanjem stan-
dardov v mednarodnem okolju se zato 
večkrat počutim bolj kot učitelj taktike. 
Moja strast je gorsko bojevanje in pre-
učevanju tega področja posvetim veliko 
tudi prostega časa,« je povedal nemški 
podpolkovnik in dodal, da so na koncu 
pri delu najpomembnejši predvsem re-
zultati. Poudaril je, da so ponosni, da 
pripravljajo že drugi standard, da so na-
pisali taktično knjigo, izdali dve kongre-
sni knjigi ter organizirali več mednaro-
dnih kongresov z uglednimi predavatelji. 
Slovenija mu je všeč, saj veliko planina-
ri. »Že takoj po prihodu so me preveri-
li v Triglavski severni steni,« je razložil 
podpolkovnik, ki prihaja z Bavarskega. 

»Cilj pri pripravi 
standardov je poenotenje 
znanja različnih držav.«

podpolkovnik  
FRIDERICH ÖLBÖCK, 

Avstrija

V Poljčah organizirajo  
številna usposabljanja 
za pripadnike  
tujih vojsk.

»Skrbim za pripravo  
in izvedbo tečajev  

z različnimi veščinami 
gorskega bojevanja.«

stotnik  
DOREL-VICTOR BACIU, 

Romunija

»Pri našem delu  
so pomembni predvsem 
rezultati. Pripravljamo že 
drugi Natov standard.«

podpolkovnik  
REINHOLD 

RAMESBERGER, 
Nemčija
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BESEDILO Sektor za evropske 
zadeve, DOP in UKOM 

FOTO Bruno Toič

lovenija bo v drugi 
polovici leta že drugič 
predsedovala Svetu 
Evropske unije. Za-
radi zahtevnosti pro-

jekta priprave pospešeno potekajo, 
saj je treba pravočasno zagotoviti 
izpolnitev vseh varnostnih, tehnič-
nih in logističnih zahtev za organi-
zacijo in izvedbo srečanj v Sloveni-
ji ter pripraviti številne dejavnosti 
za promocijo države. Slovenija je 
tudi tokrat v triu z Nemčijo in Por-
tugalsko. Da je delo in vodenje čim 
bolj tekoče ter sledi skupnim ciljem 

namenjenih iskanju sinergij. Partnerstvo med organizacijama bomo po- 
globili tudi v okviru procesov razvoja, tako strateškega kompasa kot nove-
ga strateškega koncepta zavezništva Nato 2030. Slovenija podpira zamisel 
o podpisu tretje skupne izjave o sodelovanju med EU in Natom, ki bi do-
datno opredelila strateško partnerstvo med njima. S spoprijemanjem z no-
vimi varnostnimi in obrambnimi izzivi, kot so nastajajoče in prebojne teh-
nologije ter vpliv podnebnih sprememb na varnost, si bomo prizadevali za 
dvig ravni sodelovanja in zaupanja. Sinergije med organizacijama bo treba 
poiskati tudi glede izboljšanja odpornosti. Zavzemali se bomo za uvedbo 
skupnih delovnih skupin, ki bi se redno ukvarjale s področji skupnega in-
teresa, kot so vojaška mobilnost, hibridne grožnje, kibernetska varnost 
ter nastajajoče in prebojne tehnologije. Poleg medsebojne komunikacije 
je pomembno tudi strateško komuniciranje obeh organizacij. Spodbujali 
bomo sodelovanje pri operativnem delovanju v okviru misij in operacij, 
vojaški mobilnosti ter vzpostavitvi varnostnih in obrambnih zmogljivosti 

JULIJA 
ZAČETEK 
PREDSE- 

DOVANJA 
SVETU EU

S
evropskih politik, trio v sodelovanju z drugimi evropskimi usta-
novami določi tudi dolgoročne cilje in pripravi skupen 18-meseč-
ni program dela ter določi prednostne naloge. Na podlagi tega 
vsaka država pripravi svoj podroben polletni program predsedo-
vanja. Tudi na Ministrstvu za obrambo RS so oblikovali program 
in določili prednostne naloge.

SODELOVANJE MED EU IN NATOM
Ena izmed glavnih tem na obrambnem področju je sodelovanje med EU 
in Natom, v okviru katerega bomo spodbujali predloge, ki izhajajo iz sku-
pne deklaracije, še zlasti pri zoperstavljanju hibridnim in kibernetskim 
grožnjam, vojaški mobilnosti in izboljšanju civilno-vojaškega sodelovanja 
v krizah. Zavzemali se bomo za enovit nabor sil, nepodvajanje in izboljša-
nje izmenjave informacij. S krepitvijo sodelovanja med EU in Natom bomo 
izboljšali tudi transatlantske odnose. Organizirali bomo več dogodkov,  

v partnerskih državah, s poudarkom na 
Zahodnem Balkanu.

ZAHODNI BALKAN
Glede Zahodnega Balkana bomo sle-
dili nacionalni prednostni nalogi, in si-
cer podpiranju držav pri približevanju 
evro-atlantskim povezavam. Cilj je iz-
boljšanje (ne)formalnega dialoga z dr-
žavami regije, kar bo prispevalo k več-
jemu vključevanju držav v mehanizme, 
vključno s sodelovanjem na mednaro-
dnih misijah in v operacijah. Zavzemali 
se bomo za geografsko uravnoteženost 
novih mehanizmov skupne varnostne in 

Ministrstvo za obrambo RS  
bo vključeno v več dejavnosti 
med predsedovanjem Slovenije 
Svetu EU.

Logotip in novo spletno  
mesto slovenskega  
predsedovanja Svetu EU
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OBJAVE 
MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO

6041.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
in Ukaza o priznanjih načelnika 
GŠSV št. 094-5/2013-260, z dne 
17. 1. 2014, izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

I. MEDALJO MSSVT
prejmeta:
Simon SAJOVIC, 1975
Nataša VRANEŠIČ, 1971

II. POHVALO POVELJNIKA 
MSSVT
prejmejo:
Mojca LAH, 1979
Nadja LAMPE, 1978
Borut VOGLAR, 1972

Številka: 094-2/2021-38
Datum: 22. 4. 2021

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GŠSV

6042.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-

bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
in Ukaza o priznanjih načelnika 
GŠSV št. 094-5/2013-260, z dne 
17. 1. 2014, izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

I. ZLATO MEDALJO  
NAČELNIKA GŠSV
prejmejo:
Vlado BEVETEK, 1964
Valter BOSOTINA, 1962
Darko CVETKO, 1967
Borut FLAJŠMAN, 1966
Tamara JANKOVIĆ, 1987
Andreja KOŠIR, 1963
Lojze PAVIČ, 1969
Alenka PETEK, 1972
Nina PODHOSTNIK, 1985
Lojze SEVŠEK, 1961
Boris URŠIČ, 1960
Karmen ZUPANC BALKOVEC, 1965

II. SREBRNO MEDALJO  
NAČELNIKA GŠSV
prejmejo:
Dušica BIZJAK, 1966
Matjaž BIZJAK, 1967
Jožica BLATNIK, 1963
Suzana BOŠKOVIĆ, 1979
Jurij DEBEVC, 1973
Goran DROVENIK, 1966
Darja FRLEŽ, 1967
Vladimir GAŠPER, 1968
Bojan HORVAT, 1963
Damjan HRIBAR, 1970
Tomo JEREBIČ, 1972
Sašo KOMPARE, 1963
Jaka KONJAR, 1973
Miro KUMP, 1972
Zvezdan MARKOVIĆ, 1970
Lea MAŠIČ PERNUŠ, 1982
Brigita MEDEOT, 1963
Drago NAVRŠNIK, 1967
Radko PETROVIĆ, 1961
Marko PLAZAR, 1972
Damjan POLAK, 1975
Matej PRAZNIK, 1971
Monja RIBIČ, 1973
Jožef ROJEC, 1963
Primož SAVINŠEK, 1975
Boštjan SMEH, 1980
Alenka ŠEHIĆ, 1970
Kristjan ŠTANCER, 1980

Boštjan TOMC, 1972
Ela TONIN MALI, 1978
Slavko VOZEL, 1965
Irena ZORENČ, 1965

III. BRONASTO MEDALJO  
NAČELNIKA GŠSV
prejmejo:
Aleš ANŽIČEK, 1985
Branko BABIČ, 1968
Charles BENEDEJČIČ, 1969
Marko BRUS, 1967
Luka BULOVEC, 1977
Alfonz CUGMAS, 1958
Lucijan CVERLIN, 1988
Jože ČEBULAR, 1971
Aljoša DEFERRI, 1971
Damijan FINC, 1973
Bojan GOLIČ DERENČIN, 1960
Stanislav GRUDEN, 1967
Jožica GUČEK, 1965
Boštjan KALAN, 1974
Robert KOHEK, 1974
Anton KOPAČ, 1972
Sabina KOSTANJŠEK, 1976
Drago KOŠIČ, 1969
Jurij KOZINC, 1973
Slavko KRAJNČIČ, 1970
Stanislav KUSTEC, 1968
Anton KVENDERC, 1966
Dušan LADINEK, 1964
Jože LEBAR, 1966
Sergej LIKAR, 1973
Rajko MALJUGA, 1980
Blaž MARENK, 1987
Karel MOVRIN, 1974
Boštjan OGRIN, 1981
Janez OVNIČEK, 1975
Tom PEČAR, 1966
Iztok PETROVIČ, 1984
Primož PINTAR, 1974
Gregor POLANEC, 1974
Suzana ROPRET, 1987
Jerneja SIMONČIČ, 1981
Andrej SKERLOVNIK, 1968
Aleksander SLABE, 1965
Martin STRELEC, 1986
Matej STRGAR, 1970
Jasna STRMOLE, 1976
Simon SVETLIN, 1978
Gorazd ŠEGULA, 1975
Jernej ŠKRGET, 1980
Robert ŠLAUS, 1976
Boris ŠOBAK, 1970
Robert ŠTEFANČIČ, 1968
Gorazd TOMAŽIČ, 1969
Tomaž URBANCL, 1963
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obrambne politike EU, kot so strateški 
kompas, Evropski mirovni sklad, stalno 
strukturirano sodelovanje na obramb-
nem področju in Evropski obrambni 
sklad, ki ponujajo pomembno priložnost 
za vzpostavitev zmogljivosti ter krepitev 
odpornosti tudi v regiji Zahodnega Bal-
kana. Organizirali bomo več dogodkov in 
seminarjev na temo Zahodnega Balkana 
v okviru skupne varnostno-obrambne 
politike. Hibridne grožnje bomo naslav-
ljali na sestankih pristojne delovne sku-
pine EU in na posebni konferenci. Drža-
ve regije so vabljene tudi na potresno 
vajo SIQUAKE s področja civilne zaščite 
in na vojaško vajo DRM2EX, ki bo pri-
spevala k izboljšanju vojaške mobilnosti 
ter kriznega upravljanja. 

ENERGETSKA UČINKOVITOST 
OBRAMBNEGA SISTEMA
V okviru energetske učinkovitosti 
obrambnega sektorja bomo sledili okolj-
skim ciljem EU, sprejetim z evropskim 
zelenim dogovorom. Energetsko učin-
kovitost v obrambnem sektorju bomo 
udejanjali tudi v okviru vojaške mobil-
nosti. Pri tem bomo stremeli predvsem 
k projektom trajnostne mobilnosti in is-
kanju alternativnih goriv za varnostno-
-obrambni sektor. Posebno pozornost 
bomo namenjali delovanju evropskih 
misij in operacij ter razvoju vojaških 
zmogljivosti z upoštevanjem načel ener-
getske učinkovitosti ter zmanjšanja 
ogljičnega odtisa. Ob tem bomo promo-
virali evropsko gospodarstvo, znanost in 
inovacije ter dejavnosti malih in srednjih 
podjetij, tudi iz Slovenije in regije. Pri-
mer dobre prakse in inovativne zamisli 
je projekt RESHUB, mreža energetsko 
samozadostnih vozlišč, pri čemer je Slo-
venija vodilna v Evropski uniji. 

STRATEŠKI KOMPAS EU
V okviru podedovane agende glede 
skupne varnostne in obrambne politi-
ke bo sestavni del predsedovanja Slo-
venije Svetu Evropske unije strateški 
kompas. Slovenija aktivno sodeluje pri 
oblikovanju smernic strateškega kom-
pasa, s ciljem krepitve strateške av-
tonomije in odpornosti unije na krize, 
kar je povezano tudi s prednostnimi 
nalogami predsedovanja na nacional-
ni ravni. Še naprej bomo sodelovali pri 
razvoju strateškega dialoga kompasa, 

tudi z miselnimi dokumenti ter pripra-
vo različnih seminarjev in konferenc na 
visoki ravni. Glavni nalogi Slovenije v 
vlogi predsedujoče države bosta sku-
paj z visokim predstavnikom unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko 
ter Evropsko službo za zunanje delo-
vanje poiskati soglasje med državami 
članicami glede različnih predlogov in 
priprava prvega osnutka strateškega 
dokumenta, ki bo novembra predsta-
vljen na zasedanju Sveta za zunanje 
zadeve. Uspešni usklajevanje in poe-
notenje stališč med slovenskim pred-
sedovanjem na najvišjih ravneh bosta 
dobro izhodišče za predviden konec 
procesa med francoskim predsedova-
njem Svetu EU marca 2022. 

SKUPAJ. ODPORNA. EVROPA.
Slovenija je pred začetkom predsedova-
nja predstavila logotip in slogan predse-
dovanja. Celostna grafična podoba od-
raža vodilo predsedovanja, prednostne 
naloge in cilje, ki so združeni v sloganu 
Skupaj. Odporna. Evropa. Slogan je bil 
izbran kot odziv na izzive, s katerimi se 
Evropska unija spoprijema, in kot odgo-
vor na vprašanja glede prihodnosti nje-
nega razvoja. Med predsedovanjem bo 
glavna naloga Slovenije njen prispevek 
pri krepitvi odpornosti Evropske unije 
na krize na zdravstvenem, gospodar-
skem, energetsko-podnebnem in kiber-
netskem področju. Za to pa bodo naj-
pomembnejši medsebojna povezanost, 
sodelovanje in solidarnost vseh za dob-
ro evropskih državljanov. Logotip pred-
sedovanja ima več pomenov. Trak v bar-
vah slovenske zastave izrisuje silhueto 
Triglava, simbola slovenskega naroda. 
Obenem simbolizira vzpone in padce, 
ki so del razvoja Evropske unije. Prav 
zaradi spoštovanja temeljnih evropskih 
vrednot in vztrajnih prizadevanj vseh za 
skupno dobro je Evropska unija po vsa-
kem padcu še močnejša in bolj poveza-
na. Ker bodo evropske vrednote vodilo 
slovenskega predsedovanja, je v logo-
tipu nad Triglavom sedem zlatih zvezd z 
evropske zastave. Da je zvezd sedem, ni 
naključje, saj število predstavlja sedmo 
kitico Prešernove pesmi Zdravljica ozi-
roma slovensko himno. Njeno besedilo 
poziva k dialogu in odprti družbi ter šir-
jenju zamisli o povezovanju in mirnem 
sobivanju vseh narodov.

PREDNOSTNE 
NALOGE 
PREDSEDOVANJA 
NA OBRAMBNEM 
PODROČJU

SLOVENIJA IN EU

Zahodni Balkan

energetska 
učinkovitost 
obrambnega  
sistema

strateški kompas  
Evropske unije

sodelovanje med  
EU in Natom
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Štefan VIDOVIČ, 1967
Rok VOVK, 1986
Franc ZAGRADIŠNIK, 1971
Matjaž ZALOKAR, 1970
Branko ZUPAN, 1963
Bojan ZUPANC, 1968
Uroš ŽIBERT, 1971
Borut ŽUPEVC, 1975

IV. MEDALJO NAČELNIKA 
GŠSV
prejmejo:
Anton AJSTER, 1964
Boštjan ARHAR, 1976
Matej ARIČ, 1973
Kristian BERŠNAK, 1972
Tomislav BOGOVIĆ, 1980
Denis BUKOVEC, 1971
Igor COLARIČ, 1972
Tomaž ČOPI, 1970
Mitja DEDUKIĆ, 1987
Aleksander DRNOVŠEK, 1976
Stanislav FABJANČIČ, 1971
Aljoša FEKONJA, 1968
Silvo FERLIN, 1978
Aleš FRANK, 1976
Marko FRIDL, 1979
Nedeljko FURJANIĆ, 1965
Marko GAČNIK, 1987
Stanislav GALOVEC, 1979
Damjan GOLOB, 1973
Nuša GORENAK, 1988
Gregor GORIŠEK, 1985
David GRAJŽL, 1990
Benjamin HAFNAR, 1971
Zejna HAMZIĆ, 1959
Ervin HATUNIĆ, 1971
Maks HOČEVAR, 1991
Uroš HORVAT, 1989
Miha HUMAR, 1995
Boštjan Metod IVANJKO, 1966
Matjaž JAKŠA, 1977
Roman JAKŠE, 1971
Mitja JAKUPAK, 1974
Matija JAZBEC, 1977
Miloš JENKO, 1965
Mitja JEŠELNIK, 1963
Mladen JURINČIČ, 1969
Primož JURKOVIČ, 1971
Sonja KAJBA, 1982
Marjan KELENC, 1963
Tatjana KOKALJ, 1964
Tadej KOKOL, 1987
Andrej KOLAR, 1977
Silva KOLAR, 1979
Maja KOMLJEN, 1981
Robert KORDIŠ, 1972

Ludvik KOS, 1967
Marko KOSI, 1974
Gaber KOŠIR, 1972
Andraž KOŠMRLJ, 1988
Benjamin KOVAČIČ, 1976
Rudolf KOZMUS, 1985
Janez KRAMPAČ, 1963
Sašo KRAPEŽ, 1966
Roman LAHNE, 1969
Matej LAKOTA, 1968
Milan LAPAJNE, 1965
Janez LEBAR, 1984
Aleš LEŠNJAK, 1975
Andraž LIPOVŠEK, 1982
Tomaž MAJDIČ, 1985
Damjan MARCIUŠ, 1973
Bojan MESIČEK, 1972
Blaž MIŠETIĆ, 1968
Ivan MOŠKON, 1964
Aleš NOSE, 1969
Peter OREŠNIK, 1987
Boštjan OSOVNIK, 1978
Peter PAUŠIČ, 1986
Aljoša PEČAR, 1986
Sanja PEKLAR, 1986
Damijan PETELINŠEK, 1977
Tomaž PORENTA, 1968
Uroš POTNIK, 1980
Robert POŽAR, 1965
Ivan RIBIČ, 1974
Robert RIMAHAZI, 1964
Marjan RUČMAN, 1984
Mario SEKULO, 1982
Matic SODNIK, 1983
Darko SUŠNIK, 1968
Vida ŠALAMUN, 1962
Boris ŠKODNIK, 1966
Henrik ŠKORC, 1968
Janez ŠOBER, 1979
Jasmina ŠTINGL, 1986
Janez TEKAVEC, 1978
Gregor TOMIČ, 1984
Boris TOMLJENOVIĆ, 1978
Rok TOMŠIČ, 1973
Dušan VALENTINC, 1972
Ivan VESELKO, 1982
Milan VIDOVIĆ, 1965
Aleksandar VIGNJEVIĆ, 1977
Daniel VINDER, 1990
Franc VODOPIVEC, 1974
Andrej ZAFRED, 1969
Toni ZAJC, 1978
Matej ZAKOŠEK, 1971
Jože ZORČIČ, 1980
Aleš ZUPANČIČ, 1978
Anja ZUPIN, 1987
Boris ŽUNKO, 1974

V. BRONASTO PLAKETO  
SLOVENSKE VOJSKE
prejmeta:
Nataša BERNOT, 1973
Nejc FLEŽAR, 1989

VI. ZLATO MEDALJO VOJAKU 
SV ZA DOSEŽENE USPEHE
prejmejo:
Ernes AVDIĆ, 1980
Robi JESENŠEK, 1986
Loris KOCJANČIČ, 1989
Igor SENČAR, 1977
Natalija TAVČER, 1977
Andrej VRBNJAK, 1987

VII. SREBRNO MEDALJO VOJA-
KU SV ZA DOSEŽENE USPEHE
prejmejo:
Sandra MEŽIČ, 1978
Matej OSET, 1982
Katarina PINTERIČ, 1981
Dejan PROSENC, 1980
Hariz RAČIĆ, 1987

VIII. BRONASTO MEDALJO VO-
JAKU SV ZA DOSEŽENE USPEHE
prejmejo:
Klemen BALOH, 1984
Matic BENČEVIĆ, 1987
Jani BOBNAR, 1995
Marcel BRAJDIČ, 1994
Aleksander BRUS, 1990
David CIMERMANČIČ, 1985
Oskar Elija ČRNIVEC, 1990
Rene GLUŠIČ, 1987
Andrej GORIŠEK, 1978
Anže JANC, 1984
Martin LOGAR, 1985
Klemen LUNDER, 1990
Igor MIHELIČ, 1968
Jože RAPPL, 1985
Matjaž SRAKA, 1983
Blaž TOMAŽIN, 1992

IX. MEDALJO VOJAKU SV  
ZA DOSEŽENE USPEHE
prejmejo:
Alen BAJRIĆ, 1986
Rok BRUNČIČ, 1996
Tea BUČEK, 1984
Davorin CINGESAR, 1988
Jan DEBELJAK, 1997
Danijel DUJLOVIĆ, 1986, 
Ivica GRADIŠAR BAHTIJAREVIKJ, 
1980
Jernej GRAMC, 1986

Dejan HENIGMAN, 1989
Roman HORVAT, 1986
Klavdij JAKOP, 1976
Denis KALABIĆ, 1991
Matej KOLENC, 1989
Roman KVARTUH, 1971
Erik SELIŠNIK PAHOVNIK, 1990
Sergej ŠTIBERC, 1989
Iztok ŠURBEK, 1978
Matjaž VELIKONJA, 1988
Aleksander VREČAR, 1990

X. BRONASTO PRIZNANJE ZA 
DELO NA ŠPORTNEM PODROČJU
prejmeta:
Jože VIDMAR, 1963
Andreja VLAH, 1972

Številka: 094-5/2021-191
Datum: 6. 5. 2021

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GŠSV

6043.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) 
in Ukaza o priznanjih načelnika 
GŠSV št. 094-5/2013-260, z dne 
17. 1. 2014, izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
GENERALŠTABA SV

ZLATO PRIZNANJE ZA DELO 
NA ŠPORTNEM PODROČJU
prejme:
Aleš SINIČIČ, 1989

Številka: 094-5/2021-194
Datum: 10. 5. 2021

Generalmajor
Robert GLAVAŠ
NAČELNIK GŠSV

6044.
Na podlagi četrtega odstavka 62. 
člena Zakona o obrambi (Uradni list 
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 

besedilo) ter 2., 3. in 4. člena Ured-
be o činih in poviševanju v Sloven-
ski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 
87/05, 34/06, 116/07, 39/15 in 
73/19) izdajam

UKAZ
O POVIŠANJU VOJAKOV  
132. GORSKEGA POLKA

v čin poddesetnika:
Žiga VEGNUTI, 1988

Številka: 811-4/2021-3
Datum: 15. 2. 2021

Major
Primož SAVINŠEK
POVELJNIK 132. GORP

6045.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo), 
drugega odstavka 80. člena Pra-
vilnika o priznanjih Ministrstva 
za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15 
in 72/18) in Ukaza CVŠ št. 094-5/ 
2013-164, z dne 5. 11. 2013, z do-
polnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
CENTRA VOJAŠKIH ŠOL

I. SREBRNO MEDALJO CVŠ
prejme:
Martina GRMEK, 1967

II. BRONASTO MEDALJO CVŠ
prejmejo:
Žiga FREŠER, 1984
Zvonko KRUNIĆ, 1965
Jernej PRISLAN, 1989
Darko ŠČAVNIČAR, 1971
Alojz ZUPANČIČ, 1973
Damjan ŽERDIN, 1976

III. BRONASTO PLAKETO CVŠ
prejme:
Branko HARTMAN, 1970

IV. ZAHVALO POVELJNIKA CVŠ
prejmeta:
Matjaž KOŠTRUN, 1967
Duško MAKSIMOVIĆ, 1980

Številka: 094-2/2021-9
Datum: 5. 3. 2021

Brigadir
Peter ZAKRAJŠEK
POVELJNIK CVŠ

6046.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) in 
Ukaza 16. CNKZP št. 094-5/2013-
183, z dne 18. 11. 2013, z dopolni-
lom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ 
16. CENTRA ZA NADZOR IN 
KONTROLO ZRAČNEGA PROSTORA

POHVALO POVELJNIKA  
16. CNKZP
prejme:
Peter CUDERMAN, 1974

Številka: 094-2/2021-5
Datum: 8. 3. 2021

Podpolkovnik
Aleš UMEK
POVELJNIK CENTRA

6047.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) in 
Ukaza 430. MOD št. 094-5/2013-
257, z dne 13. 1. 2014, z dopolni-
lom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
430. MORNARIŠKEGA DIVIZIONA SV

ZAHVALO POVELJNIKA  
430. MOD
prejmeta:
Jernej CELESTINA, 1977
Boštjan Jože KOSI, 1969



Revija Slovenska vojska 29maj 202128 IZ NAŠIH ENOTOBJAVE MO28 junij 2021

Številka: 094-3/2021-34
Datum: 8. 3. 2021

Kapitan fregate
Bogomir TOMAŽIČ
POVELJNIK DIVIZIONA

6048.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo), 
drugega odstavka 80. člena Pra-
vilnika o priznanjih Ministrstva 
za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15 
in 72/18) in Ukaza CVŠ št. 094-5/ 
2013-164, z dne 5. 11. 2013, z do-
polnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
CENTRA VOJAŠKIH ŠOL

I. ZLATO MEDALJO CVŠ
prejme:
Samo MAROH, 1969

II. ZAHVALO POVELJNIKA CVŠ
prejme:
Anton GRIZOLD, 1956

Številka: 094-3/2021-35
Datum: 12. 3. 2021

Brigadir
Peter ZAKRAJŠEK
POVELJNIK CVŠ

6049.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo), 
drugega odstavka 80. člena Pra-
vilnika o priznanjih Ministrstva 
za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15 
in 72/18) in Ukaza CZU št. 094-5/ 
2013-163, z dne 5. 11. 2013, z do-
polnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ CENTRA 
ZA ZDRUŽENO USPOSABLJANJE SV

I. SREBRNO MEDALJO CZU
prejme:
Renata BAROVIČ, 1974

II. BRONASTO MEDALJO CZU
prejmejo:
Matjaž GRUM, 1965
Darinka KOREN, 1970
Jože KRKOVIČ, 1981
Breda MOHAR, 1972
Aleš ŽIBRET, 1984

Številka: 094-3/2021-36
Datum: 17. 3. 2021

Podpolkovnik
Franc PANGERC
NAMESTNIK POVELJNIKA

6050.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 – 
uradno prečiščeno besedilo), dru-
gega odstavka 80. člena Pravilnika 
o priznanjih Ministrstva za obram-
bo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 
86/11, 105/13, 37/15 in 72/18) in 
Ukaza 74. PEHP št. 094-3/2013-
169, z dne 15. 1. 2014, z dopolni-
lom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
74. PEHOTNEGA POLKA SV

I. SREBRNO MEDALJO 74. PEHP
prejme:
Gorazd SAGADIN, 1974

II. BRONASTO MEDALJO  
74. PEHP
prejmejo:
Simona BIŠKUP, 1981
Damjan HOZJAN, 1985
Bojan LEBAR, 1984
Teja MUNDA, 1982
Boštjan POSINGER, 1975
Robertino ŠKARABOT, 1970

III. BRONASTO PLAKETO  
74. PEHP
prejmeta:
Luka MITROVIĆ, 1979
Urška PRELOG, 1978

IV. POHVALO POVELJNIKA  
74. PEHP
prejmejo:
Leon DROZG, 1985
Sandi ERJAVEC, 1983
Nikola FIJAVŽ, 1991

Tadej FOJTL, 1982
David IVANUŠA, 1993
Uroš MASTNAK, 1992
Simon SLAČEK, 1988
Urška TIČ, 1990
Peter VIVOD, 1988
Matija ZORENČ, 1982

V. ZAHVALO POVELJNIKA  
74. PEHP
prejmejo:
Bojan DOBNIK, 1972
Aleksander KRAMBERGER, 1989
Damjan MIKULAN, 1976
Robert TROBIŠ, 1976

Številka: 094-2/2021-8
Datum: 30. 3. 2021

Podpolkovnik
Jure HIMELRAJH
POVELJNIK POLKA

6051.
Na podlagi 54. člena Zakona o ob-
rambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo), 
drugega odstavka 80. člena Pra-
vilnika o priznanjih Ministrstva 
za obrambo (Uradni list RS, št. 
41/07, 4/11, 86/11, 105/13, 37/15 
in 72/18) in Ukaza 1. BR št. 094-5/ 
2013-155, z dne 19. 11. 2013, z 
dopolnilom izdajam

UKAZ
O PODELITVI PRIZNANJ  
1. BRIGADE SV

ZLATO PLAKETO 1. BR
prejme:
Robert ROTAR, 1974

Številka: 094-2/2021-35
Datum: 12. 4. 2021

Polkovnik
Boštjan MOČNIK
POVELJNIK
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KONTINGENT 
NA KOSOVU 
JE DELOVAL 
V IZREDNIH 
RAZMERAH

lovenska vojska so-
deluje v mednaro-
dnih operacijah in na 
misijah že več kot 24 
let. Trenutno je na 

desetih misijah v devetih državah 
skoraj 340 pripadnic in pripadni-
kov. Najštevilčnejša je prav misija 
Kforja na Kosovu. Delovanje 42. 
kontingenta Slovenske vojske na 
Kosovu je na novinarski konferen-
ci predstavil podpolkovnik Simon 
Lindič, poveljnik kontingenta, ki 
je nedavno končal svojo nalogo. 
Kot je poudaril, so bile razme-
re za delovanje zaradi epidemije 
in preventivnih ukrepov otežene. 
Kljub temu so pripadniki Sloven-
ske vojske svojo nalogo opravili 
strokovno in na visoki ravni. 

Slovenska vojska na misiji Kforja sode-
luje že od leta 2000. Trenutno je na Ko-
sovu 43. kontingent Slovenske vojske 
z 220 pripadniki. Poslanstvo Slovenske 
vojske se skozi vsa leta sodelovanja 
ni bistveno spremenilo. Glavno priza-
devanje pripadnikov Slovenske vojske 
na Kosovu je zagotavljanje varnega in 
stabilnega okolja ter svobode gibanja. 
Iz tega izhajajo naloge, kot so patrulji-
ranje na območju odgovornosti, zago-
tavljanje hitrih odzivnih sil in taktične 
rezerve za poveljnika Kforja, varova-
nje objektov Kforja ter drugih objektov  

BESEDILO Petra Miklaužič 
FOTO Danijel Mlakar

posebnega pomena, kot je na primer samostan Dečani, povezovanje or-
ganov oblasti in zagotavljanje razmer za prenos odgovornosti.
Poveljnik 42. kontingenta Slovenske vojske v Kforju podpolkovnik Lindič 
je izpostavil, da je kontingent zaradi epidemije covida-19 deloval v po-
sebnih razmerah. Že misija predstavlja posebne okoliščine, epidemija 
pa jih je še zaostrila. 42. kontingent je bil na misiji od konca decem-
bra do začetka maja, ko so bile razmere najslabše. V tem času se je 
med slovenskimi pripadniki kljub doslednemu upoštevanju preventivnih 
ukrepov pojavilo 33 okužb s covidom-19. »Naloge na misiji so take, da 
kljub izvajanju ukrepov in preventivnemu delovanju žal ni mogoče za-
gotoviti popolne varnosti,« je razložil poveljnik Lindič. Slovenski pripa-
dniki so imeli zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov na Kosovu izzive tudi 
pri operativnem delovanju. Vzrok za slabšo operativnost so bili obole-
nja in tudi odsotnosti zaradi preventivnih karanten. Epidemija je imela 
posledice tudi na socialno življenje pripadnikov in prostočasne dejav-
nosti. Druženje in športne igre med pripadniki so bili v večini primerov 
prepovedani. Podpolkovnik Lindič je kot pozitivno izpostavil možnost 
cepljenja, ki so jo pripadniki Slovenske vojske dobili marca. Večina pri-
padnikov se je odločila za cepljenje. Po njem pa med pripadniki ni bilo 
več niti enega primera okužbe. 
Struktura slovenskega kontingenta na Kosovu je zelo razvejana. Pod-
polkovnik Lindič je povedal, da pripadniki Slovenske vojske popolnju-
jejo dolžnosti znotraj regionalnih poveljstev Zahod in Vzhod ter tudi 
v poveljstvu Kforja. Prisotni so tudi v Natovi svetovalni skupini, v ka-
teri delujejo tudi slovenski civilni strokovnjaki. Na Kosovu je dejavnih 
tudi šest skupin za povezovanje, v katerih delujejo pripadniki Slovenske 
vojske. Pomembna je tudi prisotnost slovenskih pripadnikov v nacio-
nalnem podpornem elementu. Na območju Kosova delujejo tudi pripa-
dniki vojaške policije Slovenske vojske. Najštevilčnejša pa je slovenska 
manevrska četa, ki jo je v okviru 42. kontingenta sestavljalo kar 130 
pripadnikov. Ob koncu predstavitve delovanja kontingenta na Kosovu je 
podpolkovnik Lindič poudaril, da so pripadniki Slovenske znotraj struk-
ture Kforja zelo cenjeni, predvsem zaradi svojih strokovnosti in pro-
fesionalnega odnosa. Slovenski pripadniki so dobro sprejeti tudi med 
civilnim prebivalstvom.

S

IZ NAŠIH ENOT
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NAROČANJE 
BLAGA IN 

STORITEV NA 
OBRAMBNEM 

PODROČJU
BESEDILO Jerneja Grmadnik

FOTO Borut Podgoršek in Bruno Toič

je predstavil namestnik direktorja Direk-
torata za logistiko na Ministrstvu za ob-
rambo Republike Slovenije mag. Marko 
Grubar. Naročnik lahko na obrambno-
-varnostnem področju naročila izvaja na 
tri načine, in sicer na podlagi Zakona o 
javnem naročanju, Zakona o javnem na-
ročanju na področju obrambe in varnosti 
ter na podlagi izjem, ki so navedene v teh 
zakonih. Zakon o javnem naročanju upo-
rabljajo javni naročniki v Republiki Slove-
niji, od osnovnih šol do bolnišnic, občin 
in ministrstev. Po tem zakonu se naro-
čajo blago, storitve in gradnje splošnega  

značaja, kot so pohištvo, računalniki ter pisarniški material. Leta 2019 je 
bilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije deseti največji naročnik po 
tem zakonu v Sloveniji, skupna vrednost obrambnih naročil je znašala 103 
milijone evrov. Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti 
se uporablja za naročila blaga, storitev in gradenj na obrambno-varnostnem 
področju, in sicer predvsem za dobavo vojaške in občutljive opreme. Zako-
na se nekoliko razlikujeta, predvsem pri višini vrednosti naročil, drugi zakon 
pa omogoča daljše sklepanje sporazumov. Po obeh zakonih lahko neizbra-
ni ponudniki uveljavljajo pravno varstvo pred sklenitvijo pogodbe in vložijo 
zahtevo za revizijo. 

PRI ZAUPNIH NAROČILIH ŠE DRUGE OBLIKE
S področja obeh zakonov so izključena naročila, ki jih oddajo naročniki 
na obrambno-varnostnem področju. To so naročila, ki izpolnjujejo pogoj 
za uporabo 346. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije, naročila, za 
katera veljajo posebna postopkovna pravila mednarodne organizacije, in 
naročila po postopku vlada vladi. Za izvedbo naročila na podlagi 346. čle-
na Pogodbe o delovanju Evropske unije morajo naročniki dobiti soglasje 
medresorske delovne skupine. Gre za zaupna naročila, za katera veljajo 
posebna postopkovna pravila. Pri takih naročilih je bistveno nižja stopnja 
transparentnosti, predvsem zaradi občutljivosti informacij, tajnih podatkov 
in ker niso objavljena na portalu javnih naročil. Naročniki morajo kljub 
temu za preteklo leto Vladi Republike Slovenije oddati poročilo o teh naro-
čilih do 28. februarja. S področja obeh zakonov so izključena tudi naročila, 
za katera veljajo posebna postopkovna pravila mednarodne organizacije. 
Največ takih naročil se opravi v okviru Natove agencije za podporo in na-
bavo ter Organizacije vzajemnega sodelovanja na področju oborožitve. Za 
sodelovanje pri naročilih je nujna predhodna vključitev v partnerstvo in 
različne programe. Slovenija je trenutno vključena v Natova partnerstva 
za podporo in vzdrževanje helikopterjev ter radarjev, v Organizaciji vza-
jemnega sodelovanja na področju oborožitve pa v program nakupa vozil 
Boxer 8×8. Taka naročila krepijo večnacionalno sodelovanje pri skupnih 
nabavah in omogočajo doseganje več zavezujočih meril v okviru stalnega 
strukturnega sodelovanja Evropske unije na obrambnem področju. 
Določbe omenjenih zakonov o javnem naročanju ne veljajo tudi za naročila 
po postopku vlada vladi. Taka naročila se na podlagi medvladnih spora-
zumov izvajajo neposredno s tujo vlado. Ministrstvo za obrambo v tem 
primeru ne posluje s ponudniki na trgu, temveč sklene medvladni spora-
zum, na podlagi katerega kupi opremo. Ta naročila pogosto že vključujejo 
logistično podporo, vzdrževanje in usposabljanje države, ki razpolaga z 
opremo. Največ izkušenj z naročanjem po postopku vlada vladi ima Mi-
nistrstvo za obrambo z ameriško vlado. Preteklo leto je tako kupilo vozila 
Oshkosh 4×4, oborožitvene postaje in rezervne dele za vozila Hummer 
4×4. Trenutno pa z italijansko vlado potekajo pogovori o možnosti nakupa 
transportnega letala. 

NADZOR IN TRANSPARENTNOST
Mag. Grubar je poudaril, da javna naročila nadzorujejo zunanje nadzorne 
ustanove, kot so Državna revizijska komisija, Računsko sodišče in Urad 
Republike Slovenije za nadzor proračuna, ter Notranjerevizijska služba 
in Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo. Preteklo leto je Ministr-
stvo za obrambo Republike Slovenije kar 96 odstotkov naročil oddalo na 
podlagi določb Zakona o javnem naročanju oziroma Zakona o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti, kar zagotavlja visoko stop-
njo transparentnosti naročil. Na to kaže tudi Poročilo o implementaciji 
obrambnega paketa, ki ga je pripravila Služba Evropskega parlamenta za 
raziskave leta 2020.

S Z italijansko vlado potekajo 
pogovori o nakupu novega 
transportnega letala C-27J 
Spartan.

Največ izkušenj z naročanjem 
po postopku vlada vladi ima 
ministrstvo z ameriško vlado.

sprejetjem Zakona o 
zagotavljanju sredstev 
za investicije v Sloven-
ski vojski se na Mini-
strstvu za obrambo 

Republike Slovenije pripravljajo na 
obsežen naložbeni zagon. Name-
stnik direktorja Direktorata za logi-
stiko mag. Marko Grubar je predsta-
vil sistem naročanja blaga in storitev 
na obrambno-varnostnem področju, 
ki se nekoliko razlikuje od drugih 
javnih naročanj, saj so nakupi blaga 
in storitev v tem sektorju pogosto 
delikatni. Poudaril je, da ima Slove-
nija po statistiki javnih naročil na 
tem področju visoko stopnjo trans-
parentnosti v Evropski uniji. 

IZVEDBA NAROČIL NA OBRAMBNO- 
-VARNOSTNEM PODROČJU NA TRI NAČINE
Novembra lani sprejeti Zakon o zagota-
vljanju sredstev za investicije v Sloven-
ski vojski do leta 2026 predvideva za 780 
milijonov evrov naložb. Te bodo usmer-
jene predvsem v vojaško letalstvo, bojna 
in transportna vozila, logistično ter medi-
cinsko opremo, komunikacijske in infor-
macijske sisteme, kibernetsko obrambo, 
infrastrukturo, raketne sisteme ter pe-
hotno orožje in opremo. Različne oblike 
in možnosti naročanja, ki jih omogoča-
ta slovenska ter evropska zakonodaja,  
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BESEDILO IN FOTO Marko Pišlar

NOVA VOZILA ZA 
VEČJO ZAŠČITO IN 

BOLJŠO MOBILNOST

redi maja je v Slove-
nijo prispela prva po-
šiljka 38 novih lahkih 
kolesnih oklepnih vozil 
4×4 ameriškega pro- 

izvajalca Oshkosh Defense, ki jih 
je Ministrstvo za obrambo Republi-
ke Slovenije za potrebe Slovenske 
vojske kupilo skladno z dogovorom, 
ki je bil sklenjen 12. novembra 2018 
po postopku vlada vladi. Letos bodo 
naročili še 37 takih vozil. Nova lahka 
kolesna oklepna vozila 4×4 z vgraje-
no oborožitveno postajo M153 nor-
veškega proizvajalca Kongsberg so v 
petek, 4. junija, v Vojašnici Edvarda 
Peperka prvič predstavili javnosti. 

Slovenska vojska je dobila  
38 vozil, letos jih bodo  
naročili še 37.

NAKUP PO POSTOPKU VLADA VLADI 
HITREJŠI IN BREZ KORUPCIJSKIH 
TVEGANJ
Nakup lahkih oklepnih vozil 4×4 za po- 
trebe Slovenske vojske je bil opravljen 
po postopku vlada vladi, in sicer z ne-
posredno pogodbo z vlado ZDA po pro-
gramu nabav za obrambne potrebe 
Foreign Military Sales. Ta postopek je 
omogočil hitrejši in preglednejši nakup 
opreme brez posrednikov in korupcij-
skih tveganj. Prvo naročilo 38 lahkih 
oklepnih vozil z vgrajeno oborožitveno 
postajo je bilo uresničeno maja, ko so 
potekala osnovna usposabljanja vozni-
kov in vzdrževalcev, usposabljanja in-
štruktorjev pa bodo izvedena pri pro-
izvajalcu vozil v ZDA. Nekaj opreme 
za vozila bodo dobavili do konca leta, 
prav tako orožje in oborožitvene posta-
je, ki jih bo do januarja 2022 na vo-
zila vgradila ekipa ponudnika. Nasvete 
in podporo pri uporabi ter vzdrževanju 
vozila bo Slovenski vojski zagotavljal 
predstavnik proizvajalca vozil. Dobava 
in vgraditev opreme za sisteme C4I v 
lahka kolesna oklepna vozila 4×4 bos-
ta potekali predvidoma vsaj do kon-
ca leta 2022. Vsi nadaljnji nakupi, saj 
investicijski program predvideva tudi 
vozila s posebno opremo, kot so na 
primer sanitetna vozila, mobilne delav-
nice, vozila za poveljevanje in kontrolo, 
pa bodo odvisni od več dejavnikov, ki 
bodo sooblikovali prihodnje odločitve o 
opremljanju srednje bataljonske bojne 
skupine. Med pomembnejšimi so zlasti 
razpoložljiva finančna sredstva, nakup 
ustreznega števila bojnih kolesnih vozil 
8×8 in razpoložljivost izvedenk lahkih 
kolesnih oklepnih vozil 4×4.

VOZILO SPADA MED NAJSODOBNEJŠA  
V SVOJI KATEGORIJI
Lahko kolesno oklepno vozilo 4×4 
ameriškega proizvajalca Oshkosh De-
fense spada med najsodobnejša vozila 
v svoji kategoriji. Razvili so ga po zah-
tevah ameriške vojske, glavni cilj pa je 
bil doseči kar največjo stopnjo zašči-
te uporabnikov ob ustrezni mobilnosti 
in nosilnosti. Razvoj se je začel leta 
2006, januarja 2019 pa je bilo prvo vo-
zilo predano v uporabo enoti kopen-
ske vojske ZDA. Po obsežnejšem pre-
izkušanju je bila junija 2019 odobrena 
proizvodnja vozil. Za nakup vozil so se 

TEHNIČNI 
PODATKI

POSADKA: 

voznik, poveljnik 
vozila, operater 
oborožitvene  
postaje, vezist

PREDSTAVLJAMO

MERE: 

5,156 m × 2,439 m 
× 2,235 m

MOTOR: 

Banks 866T, turbo 
diesel, 340 KM

NAJVEČJA HITROST: 

113 km/h

NAJVEČJI NAKLON 

VZPONA: 60 %
NAJVEČJI BOČNI  

NAGIB: 40 %

S
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do zdaj že odločile oziroma se odločajo 
tudi nekatere zavezniške in partnerske 
države. ZDA predvidevajo nakup prib-
ližno 67.000 vozil, Litva ima naročenih 
200 vozil, z mogočo dobavo dodatnih 
200 kosov. Severna Makedonija je na-
ročila 32 vozil, v naslednjih letih pa 
predvideva še nakup 152 kosov, Črna 
gora je naročila 67 kosov. Tudi v Belgiji 
je bila sprejeta odločitev o nakupu 322 
vozil, v Združenem kraljestvu pa vozilo 
še preizkušajo, kar naj bi končali do 
konca leta.

ZAŠČITA VOZILA, OBOROŽITEV  
IN SISTEM C4I
Zaščita vozila temelji na preverjenem 
sistemu modularnosti, ki omogoča do-
dajanje oziroma odvzemanje sestavnih 
delov zaščite glede na potrebe na bo-
jišču. Vozilo lahko deluje z osnovnim 
oklepom, tako imenovanim komple-
tom A, ki je namenjen delovanju na 
območjih nižje intenzivnosti, lahko pa 
se opremi tudi z dodatnimi ploščami 
in paneli, ki ščitijo vozilo proti ročnim 
raketometom, kar je zajeto v komple-
tu B. Vsa naročena vozila za potrebe 
Slovenske vojske so opremljena z zaš-
čitnim kompletom B in vgrajeno obo-
rožitveno postajo M153 proizvajalca 
Kongsberg. Ta postaja omogoča upo-
rabo različnih tipov orožja kalibra od 
7.62 mm do 40 mm, pri čemer lahko 
menjavo orožja opravi kar uporabnik 
in si tako pripravi optimalno konfigu-
racijo vozila za izvedbo naloge. Obo-
rožitveni sistem vozila je, kot se priča-
kuje od sodobnih sistemov, opremljen 
z dnevno in nočno kamero ter meril-
nikom razdalj, kar omogoča natančno 
merjenje in čez vgrajeni računalnik iz-
račun optimalnih podatkov o streljanju 
na mirujoče in premikajoče se tarče. 
V vozila bo vgrajen sistem C4I, ki bo v 
splošnem sestavljen iz štirih sklopov. 
Jedro sistema predstavlja interkom, 
ki zagotavlja povezave LAN med ra-
čunalnikom, na katerem je nameščen 
sistem poveljevanja in kontrole (C2), 
radijskimi napravami, ki omogoča-
jo zaščiteno glasovno in podatkovno 
komunikacijo na področjih HF, VHF in 
UHF, ter navigacijskimi sistemi, s kate-
rimi se zagotavljajo podatki o natančni 
lokaciji in času. Načrtovanih je pet raz-
ličnih konfiguracij sistema C4I, ki bodo 

prilagojene potrebam enot, ki so jim 
vozila namenjena.

V SLOVENSKI VOJSKI DOLGO 
OBLJUBLJENA IN PRIČAKOVANA 
POSODOBITEV 
V petek, 4. junija, so v Vojašnici Ed-
varda Peperka v Ljubljani predstavili 
vozila 4×4. Predstavitve so se udeležili 
najvišji predstavniki Ministrstva za ob-
rambo in Slovenske vojske, odpravnica 
poslov na veleposlaništvu ZDA Susan 
Falatko, norveška veleposlanica v Slo-
veniji Trine Skymoen ter predstavniki 

podjetij Oshkosh Defense in Kongs-
berg. Namestnik načelnika General-
štaba Slovenske vojske brigadir Robert 
Urbanč je v uvodu povedal, da se v 
Slovenski vojski intenzivno pripravlja-
jo na uvedbo lahkih kolesnih oklepnih 
vozil 4×4, ki so del opreme za obram-
bo države in nujni tudi za vzpostavi-
tev ciljev zmogljivosti, h katerim se je 
zavezala Slovenija. Brigadir Urbanč je 
dodal, da bodo nova vozila po uved-
bi v operativno uporabo pripadnikom 
Slovenske vojske zagotavljala večjo 
zaščito in bistveno boljšo mobilnost, 

po vgradnji namenskih oborožitvenih 
sistemov pa tudi možnost za delovanje 
v razmerah zmanjšane vidljivosti in z 
bistveno večjo ognjeno močjo. Ome-
nil je, da taka vozila uporabljajo števil-
ne države, zato z njihovim nakupom v 
Slovenski vojski dvigujejo stopnjo po-
vezljivosti znotraj zavezništva. Kot je 
dodal, bo uvajanje v operativno upora-
bo opravljeno v več fazah, od prevze-
ma vozil, vgradnje opreme in oboroži-
tvenih sistemov, usposabljanja posadk 
do posodobitve infrastrukture oziro-
ma zmogljivosti za vzdrževanje vozil 
v njihovi življenjski dobi. Sklenil je, da 
bodo v Slovenski vojski le s sodobnimi 
oborožitvenimi sistemi sposobni op-
raviti poslanstvo v domovini in ostati 
kredibilen partner v zavezništvu. Mini-
ster za obrambo mag. Matej Tonin je 
zadovoljen, da se je v Slovenski vojski 
končno začela dolgo obljubljena ter še 
dlje pričakovana posodobitev opreme 
in oborožitve. Spomnil je, da so prve 
korake naredili z nakupom nujne oseb-
ne opreme za pripadnike Slovenske 
vojske in terenskih vozil. Skladno z 
Zakonom o zagotavljanju sredstev za 
investicije v Slovenski vojski bodo le-
tos za naložbe namenili 100 milijonov 
evrov. Po besedah ministra jim je ta 
zakon zagotovil stabilne in predvidljive 
finančne vire. »Lahka kolesna oklepna 
vozila 4×4 so naša najnovejša pridobi-
tev,« je poudaril minister in dodal, da 
bodo z novimi vozili zamenjali iztroše-
na vozila Hummer, ki več ne ustreza-
jo najnovejšim standardom balistične 
ter protiminske zaščite. Nova vozila 
bodo zagotavljala taktično, operativ-
no in strateško premičnost Slovenske 
vojske, zmožnost vzdržljivosti in preži-
vetja enot ter bodo prispevala k izpol-
nitvi Natovih ciljev zmogljivosti. Z njimi 
bodo enote Slovenske vojske uspešne-
je in učinkoviteje opravljale naloge 
doma ter v tujini, samostojno ali v so-
delovanju z zaveznicami. Ob koncu je 
minister izpostavil, da sta stabilno fi-
nanciranje posodobitve in pridobivanje 
kadra najpomembnejši za razvoj Slo-
venske vojske. Po dolgih letih zastoja 
se je v Slovenski vojski začela posodo-
bitev, na kar je zelo ponosen. Zaveda 
pa se, da jih pri tem čaka veliko dela in 
izzivov, na kar so v obrambnem resor-
ju pripravljeni.

Novo vozilo 
odlikujejo dobra 

balistična in 
protiminska zaščita 

ter mobilnost.

Zaščita vozila 
temelji na sistemu 

modularnosti,  
ki omogoča dodajanje 
oziroma odvzemanje 

sestavnih delov zaščite 
glede na potrebe  

na bojišču.
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o zahtevnem letu se 
z izboljševanjem epi-
demičnih razmer po-
novno spravljajo v 
tek tudi turistične de-

javnosti. Počitniške namestitve v 
številnih slovenskih krajih svojim 
zaposlenim in upokojencem, po-
godbenim pripadnikom Slovenske 
vojske ter Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje ter 
nekaterim drugim upravičencem 
omogoča tudi Ministrstvo za ob-
rambo. Na Infotočki na intranetni 
strani obrambnega ministrstva je 
na voljo delno prenovljena stran, 
na kateri so predstavitev lokacij, 
osvežene fotografije, ceniki, navo-
dila za letovanje ter prikaz nezase-
denih terminov. Številne apartmaj- 
ske enote so bile v zadnjem letu 
prenovljene, prebeljene ali na novo 
opremljene, v prihodnjih letih pa se 
bodo nadaljevali manjša in večja 
obnovitvena dela ter nove naložbe.

Ministrstvo za obrambo upravlja na-
mestitvene zmogljivosti na Debelem 
rtiču, v Izoli, Bovcu, Brežicah, Logarski 
dolini, Termah Ptuj, na Pokljuki, Bledu, 

P

BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Bruno Toič

ZAČETEK 
TURISTIČNE 

SEZONE 
V NAŠIH 

POČITNIŠKIH 
NAMESTITVAH

Starem vrhu in Gričicah. Večinoma gre 
za apartmaje in bungalove, prikolice, 
mobilne hišice ter sobe. Počitniške na-
mestitve upravlja Oddelek za podporo 
Službe za splošne zadeve, katere vodja 
Dušan Hudolin je povedal, da so v zad-
njem letu zaprtje turistične dejavnosti 
izkoristili za prenovitvena in vzdrževal-
na dela ter posodobitev objektov. Na 
novo so med drugim opremljeni vsi 
apartmaji v Bovcu. Poskrbeli so tudi za 
začetek prenove intranetne strani na 
Infotočki, na kateri si lahko zaposle-
ni na Ministrstvu za obrambo ogledajo 
nove fotografije namestitev in najde-
jo številne koristne podatke o dejav-
nostih, ki so mogoče na posameznih 

lokacijah. Cene se od leta 2017 niso 
spreminjale in večinoma ostajajo nižje 
od ponudbe na trgu. 

POLETNE SEZONE SO  
80-ODSTOTNO ZAPOLNJENE
Zimska sezona je bila zaradi epidemi-
je namenjena le službenim namestit-
vam pod strogimi ukrepi za prepreče-
vanje širjenja okužb s koronavirusom, 
spomladi pa so nekatere objekte za-
čeli sproščati skladno z navodili Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje. Do 
zdaj v počitniških zmogljivostih niso 
ugotovili nobenega vira okužbe s ko-
ronavirusom. Glede na izboljšanje epi-
demičnih razmer letos upajo na boljšo 
sezono. Lanska je bila po besedah Du-
šana Hudolina leto preživetja, saj so 
komaj pokrili tekoče stroške, vendar 
jim je kljub temu skromno sezono pred 
vnovično razglasitvijo epidemije uspe-
lo solidno končati. »Lanske številke so 
neprimerljive z običajnimi sezonami, ko 
je poletna zasedenost namestitev okoli 
80-odstotna. Sezona se začne v drugi 
polovici junija, največji naval pa je julija 
in avgusta, ko so namestitve v najbolj 
obleganih gorskih ter obmorskih krajih 
skoraj povsem zasedene,« je pojasnil. 
Trenutno počitniško dejavnost sprošča-
jo glede na predpisane ukrepe za pre-
prečitev širjenja okužb s covidom-19.

PROSTE NAMESTITVE SE LAHKO 
KORISTI ZA KRAJŠI ČAS
Pred poletno in zimsko sezono objavijo 
razpis za koriščenje namestitvenih zmo-
gljivosti, ki je socialno naravnan. »Me-
rila so bila usklajena s sindikati in pri 
prijavah imajo prednost socialno ran-
ljivejši uporabniki. Prijave točkujemo 
glede na pravilnik in oblikujemo končne 
sezname. Prva in druga obdelava prijav 
na razpis za poletno sezono sta letos 
končani, za proste termine pa ljudje 
tudi že kličejo ter se polnijo,« je pove-
dal vodja Službe za splošne zadeve. Žal 
je vedno velik osip pri povpraševanju. 
Nekateri tudi odpovejo in takrat posku-
šajo termin čim prej zapolniti s prosilci, 
ki pokličejo in se pozanimajo o razpo-
ložljivih mestih. Ob tem je izrazil željo, 
da bi se prosti termini in zmogljivosti 
na Infotočki lahko v prihodnosti sproti 
posodabljali. Opozoril pa je, da bi bilo 
treba o teh informacijah na drugačen 

Mobilne hišice  
na Debelem rtiču

V objektu na Gričicah 
je na voljo več 
apartmajev.
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način ažurno obveščati tudi uporabni-
ke, ki nimajo dostopa do intraneta. Po-
čitniške namestitve so na voljo za se-
dem ali deset dni, nezapolnjene pa tudi 
za krajši čas. »Veliko naših uporabnikov 
proste apartmaje izkoristi za podaljšan 
konec tedna. Nezasedene namestitve 
zunaj razpisov lahko posameznik koristi 
večkrat,« je poudaril Dušan Hudolin in 
povabil uporabnike, ki so upravičeni do 
koriščenja kapacitet, naj preverijo raz-
položljivost na telefonskih številkah 01 
471 1084 ali 01 471 2391 med uradnimi 
urami, in sicer v ponedeljek, sredo ali 
petek med 9. in 12. uro. Ob tem je po-
udaril, da mora biti nosilec prijave upra-
vičen do namestitve in da lahko poleg 
družinskih članov povabi tudi sorodnike 
ali prijatelje. »Najpomembnejše je, da 
vemo, kdo je nosilec odgovornosti v ne-
kem terminu. Tako je tudi pri službenih 
namestitvah, ki jih lahko koristijo vse 
notranje organizacijske enote obramb-
nega ministrstva,« je še pojasnil. 

OBETA SE PRENOVA VILE VOJVODINKE NA BLEDU
Prihodki dejavnosti se vlagajo v njeno izvajanje, in sicer v poravnavo 
tekočih stroškov delovanja, vzdrževanje, obnovo, opremo in nove na-
mestitve. Med novostmi v zadnjih letih je še posebej veliko zanimanja 
za mobilne hišice na Debelem rtiču in stanovanje v Izoli. »Hišice so bile 
ena izmed večjih naložb pred leti. Porušili smo nekaj starih dotrajanih 
bungalovov in na tem prostoru postavili štiri hiške z vsemi priključki. Sta-
novanje v Izoli je bilo prej na razpolago za službene namene, ker pa se 
mu je uporabnik odrekel, smo se na ministrstvu odločili, da ga vključimo 
v počitniško dejavnost. Celoletnih namestitev na Obali prej nismo imeli. 
V prihodnosti si želimo še več objektov ob morju, ki bi jih bilo mogoče 
koristiti vse leto,« je povedal Dušan Hudolin. Načrtujejo tudi dokončno 
zemljiškoknjižno ureditev Debelega rtiča kot celote, da se bodo lahko 
začeli postopki, s katerimi bodo porušili še druge bungalove in postavili 
nove hišice. V kratkem se bo začela tudi generalna obnova priljubljene 
Vile Vojvodinke na Bledu, pri čemer bosta pri namenski adaptaciji sode-
lovala vojaški in civilni del Ministrstva za obrambo. Obnova bo zahtevna 
in bo trajala več kot eno leto, saj je vila spomeniško zaščitena. 
Ob koncu je Dušan Hudolin opomnil, da se za počitniško dejavnost uporabljajo 
nepremičnine in objekti, ki začasno ne služijo za obrambne ali zaščitne pot-
rebe. Namestitve lahko za službene potrebe uporabljajo tudi organizacijske 
enote in organi v sestavi ministrstva, v okviru tega tudi za mednarodno izme-
njavo. Ob poslabšanju varnostnih razmer ali za izvajanje nekaterih ukrepov ter 
ob naravnih in drugih nesrečah se namestitve uporabijo za obrambni oziroma 
humanitarni namen. Pred leti so ob potresu v Posočju stanovanja že namenili 
za bivanje prizadetim v potresu, prav tako so mobilne hišice z Debelega rtiča 
začasno prepeljali tja. »V takih primerih je dobro, da imamo nepremičnine 
razpršene po vsej Sloveniji,« je pogovor sklenil Dušan Hudolin. 

Počitniški objekt  
v Logarski dolini

MEDNARODNI SEMINAR  
ZA PODČASTNIKE BIH

d 31. maja do 11. junija je v Kadetnici v Mariboru 
potekal mednarodni seminar voditeljstva za podča-
stnike oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Semi-
nar je organizirala Višja vojaška strokovna šola v 
okviru Natovega programa Defence Education En-

hancement Programme (DEEP). Izobraževala se je četrta gene-
racija mednarodnega seminarja voditeljstva, ki je bil v preteklem 
obdobju že izveden za podčastnike makedonskih, moldavskih in 
ukrajinskih oboroženih sil. Seminarja se je udeležilo 15 pripadni-
kov vojske iz Bosne in Hercegovine ter dva inštruktorja, ki sta 
pripadnika oboroženih sil Republike Severne Makedonije. Vodja 
seminarja je bil pripadnik Višje vojaške strokovne šole višji pra-
porščak Aleksander Varga, izvajalci pa so bili pripadniki Centra 
vojaških šol oziroma Slovenske vojske v sodelovanju s predava-
telji tujih držav, ki so vključene v Natovo pobudo DEEP. 

Poveljnik Centra vojaških šol brigadir Peter Zakrajšek je udeležencem v 
začetku zaželel dobrodošlico in izpostavil pomembnost izvedbe programa, 
tako za udeležence kot izvajalce seminarja, ter tudi pomembnost medse-
bojne izmenjave izkušenj in odprte razprave pri obravnavanih vsebinah. 
Da bi udeleženci seminarja bolje spoznali Slovenijo in enote Slovenske 
vojske, je Višja vojaška strokovna šola zanje pripravila zanimive vsebine 
o poveljstvih in enotah Slovenske vojske ter organizirala obisk največjih 
znamenitosti v Sloveniji.

O

Ravnateljica Višje vojaške strokovne 
šole VVU XIV. razreda dr. Valerija Bernik 
je v nadaljevanju predstavila mednaro-
dne aktivnosti, ki jih je šola že izvajala 
v okviru programa DEEP za podčastni-
ke na področju posodobitve izobraže-
valnih sistemov za podčastnike tujih 
oboroženih sil in usklajevanja njihovih 
kurikularnih dokumentov z Natovimi pri-
poročili ter mednarodnimi standardi na 
tem področju. Poudarila je pomen per-
manentnega izobraževanja in samoizo-
braževanja za kakovostno opravljanje 
podčastniškega poklica tudi na področju 
vojaškega voditeljstva.
Koordinator programa DEEP za podča-
stnike štabni praporščak Janez Šmid je 
udeležencem seminarja predstavil Nato-
va prizadevanja v okviru pobude DEEP 
za podčastnike ter sistem pomoči drža-
vam, ki (še) niso vključene v zavezništvo. 
Poudaril je potrebo po izmenjavi izku-
šenj in trudu glede razvoja v prihodnost 
usmerjenega podčastniškega zbora za-
vezništva, ki temelji na znanju, kompe-
tencah, vojaških izkušnjah, pripadnosti 
in skladnosti pripadnikov. Izpostavil je 
še krepitev aktivnega mednarodnega 
sodelovanja v okviru partnerstva, saj se 
tako uspešneje razvijajo sodobni podča-
stniški zbori držav partneric. 
Na seminarju so predavali pripadniki 
Centra vojaških šol in drugih enot Slo-
venske vojske, k sodelovanju so bili po-
vabljeni tudi Natovi visoki podčastniki, 
in sicer iz Zavezniškega poveljstva za 
transformacijo in Natove šole v Obe-
rammergauu ter koordinatorji Natove 
pobude DEEP. Program seminarja je 
obsegal različne vsebine, s katerimi so 
bili predstavljeni razvoj podčastniškega 
zbora Slovenske vojske, učinkovito de-
lovanje podčastniške podporne linije in 
najnovejši dosežki ter pridobitve v siste-
mu vojaškega izobraževanja in usposa-
bljanja za podčastnike. 
V okviru seminarja so bile izpostavljene 
vsebine vojaškega voditeljstva, komuni-
kologije, reševanja konfliktnih situacij in 
perspektive družbenega spola. Seminar 
se je izvajal s sodobnimi andragoškimi 
metodami in oblikami s poudarkom na viš-
jih taksonomskih stopnjah. Seminar vodi-
teljstva je za Slovensko vojsko pomemben 
dogodek, saj z njim predstavljajo stro-
kovnost podčastniškega zbora Slovenske 
vojske tudi v mednarodnem okolju.

BESEDILO VVU XIV. r. dr. Valerija Bernik, višji praporščak Aleksander Varga 
in praporščak Samo Maroh 
FOTO Carmen Kos



junij 202140 Revija Slovenska vojska 41OBRAZI OBRAZI40 Revija Slovenska vojska 41junij 2021

DOMOVINI SLUŽI V VOJAŠNICI, 
KI NOSI OČETOVO IME

letališču in je ob delu končal šolanje za 
gradbenega tehnika.

OD VOJAKA DO POVELJNIKA ODDELKA
O zaposlitvi v vojski je začel razmišljati 
šele nekoliko pozneje v življenju. Takrat 
se je veliko ukvarjal s športom, in ker se 
mu načrtovana prezaposlitev ni izšla, je 
prisluhnil nasvetu mame in se leta 2005 
odločil preizkusiti v vojaških vrstah. Želel 
si je tudi redne zaposlitve, saj je priča-
koval rojstvo prvega otroka. »Imel sem 
27 let in sem lovil še zadnjo priložnost. V 
vojski mi je bilo takoj všeč in dober sem 
bil v več stvareh. Predvsem se je po-
kazalo, da dobro streljam. Bil sem tudi 
odlično fizično pripravljen,« se začetkov 
spominja višji vodnik, ki je bil nato nekaj 
časa pripadnik 10. motoriziranega bata-
ljona, predhodnika 10. pehotnega polka, 
pozneje pa se je zaposlil v Poveljstvu za 
podporo v vojašnici v Kranju, tudi zato, 
da bi bil bliže domu. Leta 2010 je kon-
čal podčastniško šolanje, saj si je želel 
nadaljevati vojaško poklicno pot, prido-
biti izkušnje in se spoprijeti z novimi iz-
zivi. V Logistični brigadi je med drugim 
delal v avtoparku in različnih delavnicah, 
trenutno pa je poveljnik oddelka v 157. 
logističnem polku ter vodja delavnice za 
vzdrževanje sredstev za jedrsko, radio-
loško, kemično in biološko obrambo, v 
kateri so zaposleni štirje pripadniki Slo-
venske vojske. »V delavnici skrbimo, da 
imajo enote pregledane in brezhibno  

BESEDILO Jerneja Grmadnik
FOTO Rajko Petek in osebni arhiv Mihe Petriča

delujoče zaščitne maske pred misijo, ter 
opravljamo generalno čiščenje druge 
zaščitne opreme za jedrsko, radiološko, 
kemično in biološko obrambo. Poleg re-
dnih nalog opravljamo še dodatne, kot je 
varovanje meje, in sodelujemo v različ-
nih modulih, od bojne skupine Evropske 
unije (EUBG) do bataljonske bojne sku-
pine. Skrbim tudi za razpored dela,« je 
pojasnil. Kot del nacionalnega podpor-
nega elementa je bil leta 2018 na misiji 
na Kosovu. »Dober podčastnik mora biti 
predvsem zgled drugim. Pomembni so 
komunikacija, medsebojno razumevanje 
in pomoč ter urejeni odnosi, saj je služ-
ba naš drugi dom. Rad sprejmem dobre 
nasvete in rešitve sodelavcev ter sem ve-
sel samoiniciativnosti,« je o svoji povelj-
niški vlogi povedal podčastnik. 

DANES BOLJ POVEZANI
Odločitev o zaposlitvi v Slovenski vojski 
so vedno podpirali tudi domači, vključno 
z mamo. »Zdaj smo bolj povezani, kot 
smo bili. Takrat je boleča izguba očeta 
močno zarezala v naše življenje in zazna-
movala naše poti. Jaz sem bil najstarejši 
in najsamostojnejši, brat in sestra pa sta 
bila v letih, ko sta še potrebovala mami-
no skrb. Njej je bilo še posebej težko,« je 
priznal Miha Petrič in obudil spomine na 
očeta, ki je bil izjemno delaven. Zaposlen 
je bil v Adrii, doma pa je po službi op-
ravljal avtokleparska dela. »Rad sem mu 
pomagal v delavnici. Zvečer sva pogosto 

skupaj gledala vesterne. Žal mi je, da nis-
mo več časa preživeli skupaj,« je povedal 
Miha Petrič, ki je danes zaposlen v voja-
šnici, ki od leta 2012 nosi očetovo ime. 
Peter Petrič je pokopan na pokopališču v 
Cerkljah na Gorenjskem, njegovo ime pa 
je vklesano tudi v spominski plošči padlih 
v vojni za Slovenijo na Žalah. Leta 1992 
je posmrtno prejel častni znak svobode 
Republike Slovenije za izjemne zasluge 
pri obrambi svobode in uveljavljanju su-
verenosti Republike Slovenije. Pred tremi 
leti so veterani vojne za Slovenijo v brni-
škem gozdu na mestu bojnega spopada 
med teritorialci in vojaki Jugoslovanske 
ljudske armade leseni spomenik zame-
njali s kamnito ploščo. Tam se še ved-
no rad ustavi tudi Miha Petrič, da počasti 
spomin na očeta. 

Z DRUŽINO RAD IGRA STRATEŠKE IGRE
Miha Petrič je oče najstniške hčere in 
enajstletnega sina. Je velik ljubitelj na-
rave in živali, veliko časa na sprehodih 
preživi z leto dni starim mešancem med 
labradorcem in nemškim ovčarjem. Že 
od najstniških let obožuje glasbo in še 
danes rad obiskuje koncerte, le najljubši 
žanr se je nekoliko spremenil. »Prej sem 
poslušal heavy metal, zdaj pa imam rad 
rock, blues, jazz in funk. Najpomemb-
nejše pa je, da se sliši električna kita-
ra,« je poudaril glasbeni navdušenec, ki 
po letu dni epidemije že zelo pogreša 
glasbo v živo. Z otrokoma rad obiskuje 
hribe, smuča in deska na snegu, ukvarja 
se tudi z gorskim kolesarjenjem in pla-
vanjem. V družini imajo še en poseben 
hobi, ki jih združuje, in sicer igranje stra-
teških namiznih iger. V svoji zbirki jih ima 
že več kot sedemdeset. »To so različne 
igre. Lahko igraš proti drugim igralcem 
ali proti igri. Pri nekaterih premikaš ljudi, 
pri drugih so v ospredju karte. Igre so 
odličen način skupnega preživljanja časa 
z družino, razvijanja matematičnega miš-
ljenja in koncentracije. Ob tem se vsi za-
bavamo,« je pojasnil. Kot najzanimivejši 
je izpostavil aktualno kooperativno igro 
Pandemic, pri kateri specialisti rešujejo 
svet pred virusi in epidemijami, ter dru-
žinsko igro Carccasonno, pri kateri igralci 
po določenih pravilih gradijo pokrajino z 
mesti, cestami in samostani v Franciji. 
Ob koncu pogovora je višji vodnik Miha 
Petrič povedal, da si še želi delati v Slo-
venski vojski, pri tem pa mu motivacijo 
dajejo tudi dobra ekipa in domoljubje 
ter zavest, da dela v dobro domovine.

Mihov oče  
Peter Petrič  

je življenje izgubil 
med spopadom  

pri Brniku.

Veliko časa posveča 
svoji družini.

išji vodnik Miha Petrič iz Cerkelj na Gorenjskem je 
poveljnik oddelka v 157. logističnem polku v kranj-
ski vojašnici, ki je poimenovana po njegovem očetu 
Petru Petriču, padlem v vojni za Slovenijo. Junija le-
tos bo minilo trideset let od tragičnega dogodka pri 

Brniku, ki je globoko zarezal v življenje družine Petrič. Najstarejši 
izmed treh otrok je očeta izgubil v občutljivih letih, kar je zazna-
movalo njegovo najstništvo. Slovenski vojski se je pridružil pri 27 
letih in od takrat je delal predvsem v sestavih Logistične brigade. 

Peter Petrič, po katerem se danes imenuje kranjska vojašnica, je bil pri-
padnik 3. bataljona 21. brigade Teritorialne obrambe Republike Slovenije. 
Med slovensko osamosvojitveno vojno je imel s soborci nalogo zavarovati 
morebiten prehod oklepnih enot Jugoslovanske ljudske armade proti reki 
Savi in preprečiti desant na brniško letališče. 28. junija 1991 so položaje 
slovenskih teritorialcev odkrili pripadniki agresorske armade, jih z oklepni-
mi enotami napadli in pri tem usodno ranili Petra Petriča. Njegov sin, višji 
vodnik Miha Petrič, danes tudi sam pripadnik Slovenske vojske, je imel 
ob očetovi smrti le trinajst let, njegova brat in sestra pa komaj enajst in 
devet let. »Bilo je zelo hudo, mama je čez noč ostala sama s tremi otroki, 
v veliki hiši, ki sta si jo pred tem zgradila v Cerkljah na Gorenjskem, jaz 
pa sem bil na začetku pubertete v najburnejših letih,« je povedal. Pri 17 
letih je pustil šolo in se zaposlil. »Bežal sem v svoj svet. Takrat so me za-
nimali koncerti, zabave, družba. Nekam sem moral usmeriti svojo žalost,« 
se danes spominja podčastnik, ki je bil nato več let zaposlen na brniškem 

V
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VRHUNSKI 
METALEC 

DISKA

tlet Kristjan Čeh pri svojih 22 letih spada med naj-
boljše metalce diska na svetu. Lani je prejel prizna-
nje Društva športnih novinarjev Slovenije za naj- 
obetavnejšo športno osebnost leta. Novembra se 
je zaposlil v Športni enoti Slovenske vojske, kar mu 

omogoča, da se povsem posveča vrhunskemu športu. Njegovemu 
vzponu ni videti konca. Na prvi tekmi letošnje mednarodne atlet-
ske lige Telekom Slovenije na Ptuju v metu diska je z 69,52 me-
tra postavil slovenski rekord ter tudi evropskega v svoji kategoriji. 
Trenutno se pripravlja na nastop na svojih prvih olimpijskih igrah. 

VODI GA VESELJE DO ŠPORTA
Kristjan Čeh se je z atletiko začel ukvarjati ob koncu osnovne šole. Profe-
sor športne vzgoje ga je opazil pri metu krogle, saj je njegova krogla že 
takrat letela najdlje. Predlagal mu je, da se udeleži šolskega atletskega 
tekmovanja. Pred tem Kristjan Čeh ni poznal športnega načina življenja. 
Živi doma na Ptuju, kjer imajo kmetijo. Od nekdaj rad pomaga pri opravilih 
na kmetiji. Takrat ga je pritegnila tudi košarka, vendar v domačem kraju 
niso imeli veliko možnosti, da bi se ukvarjal s tem športom. Ker ga ekipni 
športi niso preveč zanimali, se je po priporočilu udeležil atletskega šolske-
ga tekmovanja. Tam ga je opazil trener Gorazd Rajher iz Atletskega kluba 
Ptuj. Pridružil se je klubu in začel trenirati met krogle. Kmalu je dosegel 
prve odlične rezultate in to ga je motiviralo, da je popoldanski prosti čas 
namenil športu. Za družino Kristjana Čeha, ki je predana kmetijstvu, je bilo 
njegovo športno udejstvovanje nekaj novega. Pred njim se namreč nihče 
ni profesionalno ukvarjal s športom. »Za starše je bilo včasih težko. Čas 
smo si morali organizirati drugače, kot smo bili vajeni. Skupaj smo spozna-
vali športni način življenja. Danes so moji največji podporniki,« je pojasnil 
vrhunski metalec diska. Ker je bil Kristjan Čeh že kot otrok zelo samosto-
jen, je za večino športnih obveznosti poskrbel sam. »Po pouku sem šel 

z avtobusom na trening,« je povedal o svojih športnih začetkih. Takrat je 
treniral enkrat na teden. Po prvi tekmi in le dveh dodatnih treningih je krog-
lo vrgel kar dva metra dlje. Hitro je napredoval. Na državnem atletskem 
tekmovanju v pionirski kategoriji leta 2015 je osvojil drugo mesto. Uvrstil 
se je v reprezentanco za četveroboj in se začel udeleževati mednarodnih 
tekmovanj. Kmalu je osvojil kvalifikacije za evropsko prvenstvo v kategoriji 
do 18 let. Bil je tudi kandidat za medaljo, vendar je bila to zanj prva večja 
tekma in zaradi treme mu medalje ni uspelo osvojiti. »Na večini mladinskih 
tekmovanj sem bil manj uspešen,« je povedal Kristjan Čeh. Čeprav ni do-
segal visokih rezultatov, je nadaljeval treninge. Motivirala sta ga veselje do 
športa in zaupanje vase, saj je vedel, da zmore več. Leta 2019 je nastopil 
na evropskem prvenstvu v kategoriji pod 23 let in prepričljivo zmagal.

DOBER MET TEMELJI NA MOČNIH NOGAH
Vrhunski atlet Kristjan Čeh letos trenira šele sedmo leto. V tem času 
je dokončal Srednjo biotehniško šolo na Ptuju ter uspešno združeval 
šolske in športne obveznosti. »Izpustil sem marsikatero popoldansko 
druženje s prijatelji, ker sem se posvečal treningom, vendar tega ne 
obžalujem,« je povedal. Po končani srednji šoli se je vpisal na Fakulteto 
za kmetijstvo in biosistemske vede. Ker je povečal število treningov v 
tednu, trenutno študiju ne namenja veliko časa. To je delno tudi pos-
ledica epidemije, ko se zaradi ukrepov študijskih obveznosti ni mogel 
udeleževati. Čas je izkoristil za treninge. Epidemija je tako ugodno vpli-
vala za njegov športni napredek. V tem času je spremenil tehniko meta. 
»Prej sem metal iz blokade, nato pa sem lani dodal skok. Če ne bi bilo 
epidemije, ne bi imel dodatnega časa za vpeljavo te spremembe,« je 
razložil metalec diska. Sprememba se je pokazala kot pozitivna, saj skok 
deluje kot dodatna sila. Trenira dvakrat na dan. Prvi trening nameni me-
tanju. Najprej se vsaj pol ure ogreva, nato vadi mete z različnimi orodji. 
Na treningih uporablja diske, gire, krogle in palice. Na popoldanskem 
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Kristjan Čeh  
opravi dva  
treninga na dan.

Na mitingu na Ptuju 
je do zdaj dosegel 
najboljši rezultat.

BESEDILO Petra Miklaužič 
FOTO Peter Kastelic

treningu dela vaje za moč z dvigova-
njem uteži in druge posebne vaje. Tre-
nira samostojno po navodilih trenerja, 
kar mu ustreza. Pri metanju diska so 
najbolj obremenjene mišice na nogah. 
Ob začetku sezone oktobra so treningi 
namenjeni tudi kondicijski vadbi. »Ta- 
krat poleg drugih vaj tudi tečemo 200 
metrov. To je zame najtežji del trenin-
ga,« je povedal Kristjan Čeh, ki ni pre-
več navdušen nad tekaškimi treningi. S 
poškodbami do zdaj ni imel večjih te-
žav. Leta 2017 je imel počen meniskus, 
vendar je kljub poškodbi in bolečinam 
tekmoval do konca sezona. Po operaci-
ji je hitro in brez težav okreval.

POSTAVIL JE NOV DRŽAVNI REKORD
Njegov najboljši rezultat do zdaj je do-
segel letos na mitingu na domačem Ptu- 
ju. Razmere so bile ugodne, prisoten je 
bil veter. »Vetra sicer ne maram, tokrat 
pa mi je očitno koristil. Bil sem dobro 
pripravljen, vendar nisem imel poseb-
nih pričakovanj. Pred tekmo sem si 
želel, da bi disk vrgel vsaj 65 metrov 
daleč,« je razložil Kristjan Čeh, ki je 
zastavljeni cilj močno prekoračil. Z dol-
žino meta 69,52 metra je podrl državni 
rekord in tudi evropskega v svoji kate-
goriji ter dosegel drugi rezultat na sve-
tu v svoji kategoriji. Z neverjetno dolži-
no meta je presegel sebe in dokazal, da 
zanj ni omejitev. Letos bo nastopil na 
olimpijskih igrah. Od lanskega novem-
bra je zaposlen v Športni enoti Sloven-
ske vojske. Zaposlitev mu predstavlja 
varnost in finančno podporo. Priložnosti 
za zaposlitev se je razveselil in hvale-
žen je, da se lahko zaradi tega profe-
sionalno ukvarja s športom. Veseli se 
obveznosti, ki ga čakajo kot pripadni-
ka Slovenske vojske. »Junija sem prvič 
oblekel vojaško uniformo,« je navdu-
šeno povedal. Ko mladi metalec diska 
razmišlja o prihodnosti, se še dolgo vidi 
v atletiki. Želi se udeležiti naslednjih 
štirih olimpijskih iger. Pozneje se vidi v  
kmetijstvu. »Po končani športni karieri 
želim imeti svojo kmetijo,« je povedal 
Kristjan Čeh. Že zdaj večino prostega 
časa nameni delu na kmetiji. Rad sede 
na traktor, za katerega pravi, da ga po-
nese v drugi svet. Ob fizičnih opravilih 
se sprosti in pozabi na druge obvezno-
sti. Vsako leto se po sezoni odpravi na 
daljše počitnice, na katerih si odpočije. 
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Sedež poveljstva v kraju 
Lago Patria v Neaplju

Na znaku poveljstva  
je krilati lev z mečem  
in odprto knjigo miru.

ZDRUŽENO POVELJSTVO SIL NEAPELJ
BESEDILO pripadniki Slovenske vojske v Združenem poveljstvu sil Neapelj 
FOTO Združeno poveljstvo sil Neapelj

MISIJE IN KOOPERATIVNA VARNOST
Poveljstvo iz Neaplja na območju Zahodnega Balkana poveljuje Nato-
vim silam na Kosovu na misiji Kforja, Natovemu poveljstvu v Sarajevu 
in Natovi povezovalni vojaški pisarni v Beogradu. Na misiji na Kosovu 
delujejo v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami v podpo-
ro razvoju stabilnega in mirnega Kosova. Sile Kfor prispevajo k varnemu 
in stabilnemu okolju ter podpori pri razvoju kosovskih varnostnih sil. Na 
Bližnjem vzhodu pa poveljstvo poveljuje silam na Natovi misiji v Iraku, 
ki je nebojna misija, usmerjena v vzpostavitev zmogljivosti, skladno s 
potrebami iraške vlade. V okviru kooperativne varnosti poveljstvo vodi 
in izvaja aktivnosti s šestnajstimi Natovimi partnerskimi državami. Pri 
tem načrtuje in izvaja štabne sestanke in konference, podporo pri za-
gotovitvi individualnega izobraževanja, kolektivna usposabljanja z mo-
bilnimi skupinami, evalvacije ter certifikacije, vaje itn. Koordinira tudi 
Natovo misijo pri Afriški uniji, pri čemer podpira štabne zmogljivosti 
vojaškega osebja Afriške unije ter usposabljanja in krepitve afriških 
pripravljenih sil. Leta 2017 je bil pri poveljstvu vzpostavljen inovativen 
forum NSD-S Hub. Njegovo poslanstvo je uskladiti in poenotiti Natove 
aktivnosti na Bližnjem vzhodu, območju Sahela ter v podsaharski in 
Severni Afriki ter zagotoviti optimalno uporabo virov in povečevanje 
učinkovitosti.

PREDNOSTNA PODROČJA DELA LETA 2021
Poveljstvo je leta 2021 skladno z usmeritvijo poveljnika osredotočeno 
na Natove odzivne sile, Natovo misijo v Iraku, operacionalizacijo kon-
ceptov odvračanja in obrambe na evro-atlantskem območju ter strate-
ški načrt vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi. Natove odzivne 
sile so visoko pripravljene in tehnološko napredne večnacionalne sile, 
sestavljene iz kopenskih, zračnih, pomorskih ter specialnih sil, ki jih 
lahko zavezništvo kadar koli hitro razporedi na območje delovanja gle-
de na potrebe. Zato je poveljstvo uskladilo svoje notranje procese, da 
se ujemajo s postopki odzivanja na morebitne krize. Pod vodstvom po-
veljstva iz Neaplja bodo v naslednjem obdobju na Natovi misiji v Iraku 
povečali število pripadnikov in obseg nalog, pri čemer bo zavezništvo 
nadaljevalo svoje nebojno poslanstvo vzpostavitve zmogljivosti v pod-
poro iraški vladi. Poveljstvo bo operacionaliziralo nekatere koncepte in 
sprejelo operativni okvir, ki obsega napotitve s kratkimi odzivnimi časi, 
dodatne vaje in usposabljanja pod poveljstvom mednarodne divizije Ju-
govzhod in mednarodnega korpusa Jugovzhod v Romuniji. Na jugu pa 
bo poveljstvo uporabljalo spodbude, kot je forum NSD-S Hub, katerega 
namen je izboljšanje skupnih prizadevanj zaveznic, partnerjev in drugih 
mednarodnih organizacij. 

VODSTVO POVELJSTVA IN PREDSTAVNIKI SLOVENSKE VOJSKE 
Poveljnik Združenega poveljstva sil Neapelj je admiral Robert P. Bur-
ke, ki je tudi poveljnik ameriških pomorskih sil v Evropi in Afriki. Na-
čelnik štaba je general Ignazio Gamba iz italijanske vojske. Podpirajo 
ga trije namestniki, ki vodijo svoje direktorate, in sicer za operacije, 
načrtovanje ter podporo. V poveljstvu trenutno delujejo pripadniki iz 
petindvajsetih Natovih držav in dveh držav Partnerstva za mir, pri če-
mer je približno 90 odstotkov vojaških, 10 odstotkov pa civilnih oseb. 
Na poveljstvu v Neaplju deluje deset delavcev Ministrstva za obrambo 
oziroma pripadnikov Slovenske vojske, ki so razporejeni na različne 
dolžnosti v vseh treh direktoratih oziroma stebrih. Najvišjo dolžnost, 
ki jo ima Slovenska vojska znotraj strukture združenega poveljstva, 
zaseda brigadir Klemen Medja, ki vodi sektor J4 in je hkrati tudi slo-
venski nacionalni predstavnik v Združenem poveljstvu sil v Neaplju.

druženo poveljstvo sil Neapelj (Joint Force 
Command Naples – JFCNP) je eno izmed štirih zdru-
ženih poveljstev, ki na operativni ravni poveljuje 
Natovim silam. Ustanovljeno je bilo leta 1951 in je 
takrat delovalo še v drugačni sestavi, imenovalo pa 

se je Poveljstvo zavezniških sil Južne Evrope (Allied Force So-
uthern Europe – AFSOUTH). Leta 2004 se je preoblikovalo v Zdru-
ženo poveljstvo sil Neapelj. Glavni vzrok za preoblikovanje je bila 
Natova preobrazba, katere namen je bil prilagoditi zavezniško 
vojaško strukturo sodobnim operativnim izzivom. Preoblikova-
na poveljstva naj bi bila prožnejša, učinkovitejša in sposobnejša 
za opravljanje kompleksnega obsega nalog zavezništva. Sedež 
takratnega poveljstva je bil v Bagnoliju v Neaplju, na trenutni 
lokaciji v kraju Lago Patria v Neaplju pa poveljstvo deluje od 15. 
marca 2012. Poveljstvo se je pozneje dodatno prestrukturiralo, 
skladno z odločitvami na strateški ravni zavezništva.

Poveljstvo je odgovorno za načrtovanje, pripravo in izvedbo združenih ak-
tivnosti, misij in operacij kopenskih, pomorskih, zračnih ter specialnih sil na  

dodeljenem geografskem območju. Pri 
tem podpira tri temeljne Natove nalo-
ge, in sicer kolektivno obrambo, krizno 
upravljanje ter kooperativno varnost. Po-
veljstvo povezuje dodeljene sile, vključ-
no z deli Natove strukture sil, in usklajuje 
aktivnosti, da se dosežejo operativni cilji. 
Pri izvajanju poslanstva poveljstvo podpi-
rajo komponentna poveljstva. Prav tako 
poveljstvo vzdržuje pripravljenost za iz-
vedbo dodeljenih operacij in misij, celovi-
to situacijsko zavedanje ter načrtuje, vodi 
in opravlja vaje, podpira trenutne Nato-
ve operacije in misije v svoji pristojnosti 
ter usmerja njihovo delovanje. Vzdržuje 
sposobnost za hitro napotitev operativne 
skupine za povezovanje in izvidovanje ter 
sposobnost napotitve prednjega elemen-
ta za koordinacijo in povezovanje.

Z
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ŽABE

Sloveniji živi trinajst 
vrst žab in vse so 
zaščitene, vendar ni 
bilo vedno tako. Vča-
sih so jih celo proda-

jali na tržnici. V kaki stari kuhar-
ski knjigi bi lahko še našli recept 
za njihovo pripravo. Danes bi si 
jih kar nekaj gurmanov z vese-
ljem privoščilo. Bi pa se to števi-
lo zmanjšalo, če bi jih morali tudi 
ujeti in pripraviti. Vendar lakota 
odpravi veliko predsodkov. Ob tem 
se spomnimo pregovora: »Če bi 
vsako jutro na tešče pojedli živo 
žabo, bi bili lahko prepričani, da se 
nam ta dan ne bo zgodilo nič huj-
šega.« Če se bomo tega spomnili 
med bojem za preživetje, ne bomo  
zato nič manj lačni, morala pa bo 
nekoliko boljša.

Žabe ščiti strog zakon. O njih lahko le go-
vorimo, saj je to edino, kar še ni prepo-
vedano. Čeprav v primerjavi s tem, koliko 
žab konča pod kolesi avtomobilov med 
svojimi selitvami, nekaj testnih primerkov 
ne bi ogrozilo njihovega obstoja. Ampak 
zakona se je treba držati. Nam pa nihče 
ne bo očital lova žab v izrednih razmerah, 
ko je ogroženo naše preživetje. 
Vseh trinajst vrst žab ni užitnih, štiri so 
celo strupene. Njihove žleze izločajo 
strup, s katerim se branijo pred plenilci, 
nas pa ta ogroža le ob stiku z rano, slu-
znico ali očmi. Krastača ima na primer 
na sebi veliko bradavic in njeno orožje 
je prav koža oziroma žleze na njih. Ni pa 
znano, ali je pod kožo meso užitno kot 
pri drugih žabah. Verjetno bi to meso 
okužili ob klanju in bi bilo zato neoku-
sno. Poleg navadne in zelene krastače 
sta tudi hribski in nižinski urh polna bra-
davic. Ti zelo majhni žabici poleg stru-
penih žlez varuje še barva, ki da jasno 
vedeti, da sta strupeni. Nižinskega urha 
varuje rdeča barva, hribskega pa rume-
na. Je pa treba omeniti, da je strupene  

V

žabe od užitnih mogoče ločevati le s po-
znavanjem vseh njihovih podrobnosti. 
Žabe načeloma lahko lovimo z rokami, 
vendar podnevi ne bomo preveč uspeš-
ni. Laže jih je uloviti ponoči. Če imamo s 
seboj opremo za ribolov, na trnek natak-
nemo košček rdeče tkanine, ki jo žabe 
rade napadejo. Branile se ne bodo tudi 
mrčesa. Za lov žab si lahko izdelamo 
kopje, ki ga ošilimo ali razcepimo. Enako 
ali mogoče še uspešnejši smo lahko z 
mrežico, ki jo pritrdimo na obod kroga 
iz šib in deluje kot zajemalka. V tem pri-
meru lahko uporabimo tudi spodnjo ma-
jico. Ujeto žabo takoj pokončamo. Z no-
žem odrežemo oba kraka hkrati ob stiku 
s telesom. Nato olupimo kožo do prstov 
in s prsti vred odrežemo. Tako ostane 
samo meso z drobnimi koščicami. Žabje 
meso pečemo ali kuhamo tako kot ka-
tero koli drugo. Po okusu bi ga najlažje 
primerjali z piščancem. Ponekod žabe 
odirajo tako kot vse druge živali, odstra-
nijo jim drobovino in jim slečejo kožo. 
V boju za preživetje je tako dejanje ra-
zumljivo. Največ mesa je sicer na krakih, 
ni pa to edino meso na žabi. Če jo po-
polnoma odremo, lahko iz nje skuhamo 
okusno juho in izkoristimo ulov v celo-
ti. Res pa, da odiranje ni delo za vsak 
želodec. Odrte žabe bi lahko ob ognju 
tudi prekadili in posušili ter jih shranili 
za pozneje.

BESEDILO Igor Fortuna 

FOTO Wikipedia

Nižinskega urha 
poleg strupenih  

žlez varuje barva.

NA SUHORJU SPOMENIK 
BRITANSKEMU PILOTU

ik pred koncem druge svetovne vojne, 29. aprila 
1945, je pri vasi Suhorje na robu Brkinov strmogla-
vilo britansko lovsko letalo Spitfire MH980. V letal-
ski nesreči je izgubil življenje pilot, narednik britan-
skih kraljevih letalskih sil Edmund Ramsbotham. 

Park vojaške zgodovine iz Pivke je na pobudo vaščanov Suhorja 
na mestu tragičnega padca postavil spomenik, ki sta ga 4. juni-
ja odkrila načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor 
Robert Glavaš in namestnik veleposlanice Združenega kraljestva 
v Republiki Sloveniji Paul Jancar. Spominu na nesrečnega pilota 
so se poklonili tudi pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, ki so 
s formacijo treh letal Pilatus PC-9 ob odkritju spomenika prele-
teli prireditveni prostor.

V zaključnih vojnih operacijah so britanski lovci jugoslovanskim partiza-
nom pomagali zalezovati nemške kolone in vlakovne kompozicije. Britan-
ski pilot Edmund Ramsbotham tistega pomladnega dne ni imel sreče, saj 
je bil najverjetneje ob nizkem preletu zadet ob eksploziji tovornjaka s 
strelivom in je za tem strmoglavil. Umrli pilot je pripadal eni najuspešnej-
ših lovskih enot kraljevega letalstva, 249. eskadrilji britanskih kraljevih 
letalskih sil. Enota je bila ustanovljena že avgusta leta 1918, vendar je 
svojo slavo dosegla v drugi svetovni vojni, najprej v bitki za Britanijo, po-
tem pa še nad Malto, Sicilijo, Italijo, Albanijo, Balkanom in prav ob koncu 
vojne nad slovenskim ozemljem. Narednik Ramsbotham je bil zadnja voj-
na žrtev te slavne letalske eskadrilje.

Truplo mladega angleškega pilota so 
vaščani Suhorja dostojno pokopali na 
vaškem pokopališču. Kmalu po vojni so 
britanske vojaške oblasti posmrtne os-
tanke prenesle na vojaško pokopališče 
v Beogradu, kjer pilot počiva še danes. 
Kljub temu na Suhorju spomin na ta 
tragični dogodek ni nikoli povsem zamrl 
in ravno vaška skupnost je dala pobu-
do, da bi lani, ob 75. obletnici padca, 
postavili spomenik. Vaščani so se obr-
nili na Park vojaške zgodovine, ki se ve-
liko ukvarja z dediščino padlih zavezni-
ških letal in sodeluje tudi z britanskim 
veleposlaništvom. Zaradi epidemije je 
bila lanska okrogla obletnica zamujena, 
zato pa je bilo letošnje odkritje spome-
nika toliko bolj svečano.
Spomenik na Suhorju je delo akadem-
skega kiparja Jurija Smoleta, docenta 
na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje, ki se je z veseljem odzval 
vabilu Parka vojaške zgodovine iz Pivke, 
da pomaga oblikovati načrt za postavi-
tev spomenika. Vendar sta ga lokacija 
in zgodba padlega letala tako prevzeli, 
da je izdelal še spomenik. Ta je postav-
ljen na kraju tragične letalske nesreče, 
je iz lokalnega peščenjaka in upodablja 
repni stabilizator letala Spitfire. Plošča-
ti kamen velikega formata ima dve po-
polnoma različni strani, in sicer grobo z 
ostanki naravne teksture in sledovi ob-
delave, ki predstavlja uničevalnost sov-
ražnika, ter fino obdelano in zbrušeno 
stran, ki ponazarja lepoto jeklene ptice, 
letala Spitfire, ki ga opisujejo kot ene-
ga najlepših letal. Naravni kamen obje-
ma stilizirana oblika roke iz spoliranega 
nerjavnega jekla, ki simbolizira pilotov 
boj za življenje.

BESEDILO Park vojaške zgodovine
FOTO Simon Avsec

Odkritje spomenika na  
Suhorju je obogatil prelet  
letal Slovenske vojske.
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REŠEVALCEM NAGRADNE KRIŽANKE 

Pravilna rešitev gesla iz prejšnje številke:  
ENOTNI.

Nagrade prejmejo:

 Nikolaj Belec, Hočko Pohorje 74 a, 2311 Hoče, 
 Primož Doma, Okiškega ulica 14, 1000 Ljubljana,
 Anton Vodišek, Kidričeva 2, 3270 Laško.

Nagrajencem čestitamo.

NAGRADNA KRIŽANKA

Pravilne rešitve tokratne križanke nam pošljite do srede, 
14. julija 2021, na naslov Uredništvo Revije Slovenska 
vojska, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana ali na 
elektronski naslov urednistvo.sv@mors.si.

FOTO IN RAZLIKE Bruno Toič 
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erifikacijski center Slovenske vojske (VERC) po 
enoletnem premoru nadaljuje dejavnosti pod vod-
stvom Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi, ki ima sedež na Dunaju. Center je organi-
zacijska enota Generalštaba Slovenske vojske, ki 

je bila ustanovljena 22. septembra 1998. Njegovo poslanstvo je 
izvajanje določil mednarodnih sporazumov glede nadzora oboro-
žitve, katerih pristopnica ali podpisnica je Slovenija. 

Skladno s poslovnim načrtom dela Slovenske vojske za leto 2021 in na podlagi 
usklajevanja v okviru zavezništva čez Natov koordinacijski odbor za verifika-
cijo so pripadniki Verifikacijskega centra v Švici v prvih dneh junija opravili 
inšpekcijo po Dunajskem dokumentu. Glavni namen inšpekcije je bil preveriti 
vojaške aktivnosti oboroženih sil Švice, ki podlegajo določilom o inšpekcij-
skem nadzoru in obveznih najavah vojaških aktivnosti na podlagi Dunajskega 
dokumenta. V mednarodni inšpekcijski skupini je poleg treh pripadnikov Ve-
rifikacijskega centra sodeloval še gostujoči inšpektor iz Španije. Kot zahteva 
protokol o opravljanju inšpekcij po Dunajskem dokumentu, je polkovnik Chris-
topher Ferr, načelnik sektorja J3 v operativnem poveljstvu švicarskih oboro-
ženih sil, predstavil poslanstvo, zgodovino in glavne aktivnosti oboroženih sil 
Švice. Poleg običajnega vojaškega poročanja je natančno predstavil tudi vlo-
go švicarskih oboroženih sil pri premagovanju epidemije covida-19. Struktura 
švicarskih oboroženih sil in njihova organiziranost namreč temeljita na odlič-
nem ter tesnem stiku s civilnim okoljem. Gostitelji so med 48-urno inšpekcijo 
predstavili tri teritorialne divizije in njihove podenote, center za usposabljanje 
oklepno-mehaniziranih enot, center za usposabljanje za gorsko delovanje ter 
tri letalske baze. Program inšpekcije je bil intenziven in je omogočil vpogled v 
poslanstvo, naloge ter sestavo enot švicarske vojske.
Čeprav je Švica nevtralna država, je vojaško zelo učinkovito organizirana, 
kar je posledica večstoletne tradicije. Usposabljanje moških za vojaško 
službo v rezervni sestavi je obvezno od 18. leta. V okviru inšpekcije so bili 
doseženi vsi zastavljeni cilji. Pripadniki Verifikacijskega centra že julija na-
črtujemo nadaljevanje opravljanja inšpekcij.

Vsako leto znova me med dopustom 
presenetijo prepiri z ženo. Po končani 
organizaciji počitnic se veseliva, da si 
bova lahko končno oddahnila od vsak-
danjih skrbi in hitrega dnevnega ritma. 
Da se odpočijeva, se odpraviva za teden 
dni na morje, greva v hribe in poskrbiva 
za stvari, za katere med letom ni bilo 
časa. Vse je v najlepšem redu, nato pa 
kar naenkrat začneva prepir. In po njem 
se mi zdi, da je bil zaman. Pa so ti prepiri 
res brez pomena? Jordan Peterson, zna-
ni kanadski psiholog, bi rekel, da so še 
kako pomembni. V svoji knjigi 12 pravil 
za življenje je zapisal, da skoraj nobena 
stvar v partnerstvu ni tako nepomemb-
na, da ne bi bila vredna prepira. Malo 
nenavadna misel, ki pa seveda ne opra-
vičuje dejstva, da bi se prepirala za vsa-
ko stvar, temveč naju spodbuja, da sva 
pozorna na stvari, ki naju motijo v par-
tnerskem odnosu. Mogoče žena vse leto 
nima možnosti, da bi se lahko pogovorila 
o temi, ki jo moti, in ima šele med do-
pustom toliko časa, miru ter varnosti, da 
to pove. Tudi če začne prepir. Tako sva 
prisiljena, da se začneva pogovarjati.  

Slovenije in habilitirani predavatelj na Fakulteti za varnostne vede. Kot 
dober poznavalec problematike državnih meja in reševanja mednarodnih 
mejnih sporov ter strokovnjak in pogajalec slovenskih vladnih delegacij v 
procesih osamosvajanja ter določanja slovensko-hrvaške meje v treh po-
glavjih na več kot 500 straneh opisuje trilogijo vzpostavljanja slovenskih 
meja. Gre za obdobji po prvi in drugi svetovni vojni ter za dogajanja ob 
velikih ozemeljskih preureditvah Evrope na mirovnih konferencah v Versa-
illesu leta 1919 in Parizu leta 1947. Nadaljuje s sklopom osamosvojitvenih 
procesov, od ustavnih sprememb do političnih, diplomatskih, gospodar-
skih, pravnih in izvedbenih ukrepov za slovensko osamosvojitev. Avtor nas 
posebej usmeri k vlogi slovenskih varnostnih (slovenske milice) in obramb-
nih sil (teritorialne obrambe) pri osamosvojitvenih procesih na normativ-
nem področju ter k izvedbenim procesom v vojni za Slovenijo in na njene 
posledice, vključno z umikom Jugoslovanske ljudske armade, mednaro-
dnim priznanjem Slovenije ter njeno vključitvijo v evropsko in svetovno 
skupnost enakopravnih narodov. Predstavi tudi osamosvojitvene procese 
po letu 1991 in trilogijo konča s podpisom arbitražnega sporazuma glede 
mejnega spora s Hrvaško, arbitražno razsodbo ter pravnimi in političnimi 
posledicami njene (ne)uresničitve. Knjiga je primerna kot učbenik za štu-
dente slovenskih univerz in študijsko gradivo za slovenske diplomate, ki 
bi morali problematiko izoblikovanja slovenske državnosti dobro poznati. 
Bogata vsebina knjige, katere izid sovpada s 30-letnico samostojnosti Slo-
venije, je prav tako zanimiva za širši krog bralcev.

Uredništvo Revije Slovenska vojska

In vedno sva vesela, da sva se o neki stvari pogovorila. Potem sva bolj po-
vezana, čeprav se o čem ob koncu pogovora tudi ne strinjava. Zato nama 
je pomembno, da si med dopustom vzameva čas, ki ga preživiva brez pri-
jateljev, kolegov, tašče in tasta, bratov in sester. Ko sva sama in imava čas 
le drug za drugega.

Miha Novak, VVIK

BRANKA CELARJA
Prebrali smo knjigo

REVIJA SLOVENSKA VOJSKA JE INTERNO  

INFORMATIVNO GLASILO O VOJSKI, 

OBRAMBI TER ZAŠČITI IN REŠEVANJU.

UREDNIK: Marko Pišlar

NOVINARKI: Jerneja Grmadnik, 

Petra Miklaužič

FOTOGRAF: Bruno Toič

LEKTORIRANJE: Natalija Krese, Tina Pečovnik  

TAJNICA UREDNIŠTVA: Milena Topolovec

NASLOV UREDNIŠTVA

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1/471 26 62

Faks: +386 1/431 12 42

Elektronska pošta: urednistvo.sv@mors.si

OBLIKOVNA ZASNOVA: Agencija Adeo

OBLIKOVANJE  

IN LIKOVNO-TEHNIČNO UREJANJE:  

Polona Čelhar, Lepa reč

TISK: Tiskarna Skušek, d. o. o.

NAKLADA: 7600 izvodov

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: Bruno Toič

Prispevki, objavljeni v reviji, niso uradno 

stališče Ministrstva za obrambo RS. 

Nenaročenega gradiva in fotografij 

ne vračamo.

Naslednja številka izide 30. avgusta 2021.

REVIJA
SLOVENSKA
VOJSKA

Facebook-f instagram
SPREMLJAJTE NAS NA DRUŽBENIH OMREŽJIH.

Revija Slovenska vojska je 

članica Evropskega združenja 

vojaških novinarjev (EMPA).

Avtor knjige Slovenija in njene meje v 
treh zgodovinskih obdobjih je nekdanji 
načelnik Oddelka za mejne zadeve in 
tujce ter pomočnik poveljnika Policije na 
Ministrstvu za notranje zadeve Republike  

V

ZAKAJ SE MED DOPUSTOM PREPIRAVA?
Spodbudna misel VERIFIKACIJSKI CENTER SV 

OPRAVIL INŠPEKCIJO V ŠVICI
BESEDILO IN FOTO VERC
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